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. کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع2575برنامه گنج حضور امروز را با غزل با سالم و احوالپرسی 

سوداییوسقیمنشوددلتا**********مسیحایی بتآنازمندیش

ه حالت مالیخولیایی سقیم یعنی مریض و سودایی یعنی به اصطالح گنج حضور، هم هویت شده با باورها، کسی ک

، همچنین به معنی نترس هم کند، مندیش یعنی اندیشه مکن، به اندیشه در نیاورنمیدارد، فکرش درست کار

بت یک باشندة زیباست، . یعنی آن بت مسیحایی را به اندیشه در نیاورمسیحاییبتآنازمندیشآمده،

یعنی زیباي زنده کننده . ی سمبل خدا و زندگی استمسیحایی یعنی منسوب به مسیح، زنده کننده، بت مسیحای

پس زیباي زنده کننده را به اندیش در نیاور به عبارتی خدا را به اندیشه در نیاور، . بخشدمیاش زندگیکه همه

براي اینکه بدین ترتیب تو زندگی زنده را که در این لحظه باید زندگی کنی و بهش زنده بشوي و از خرد و برکت 

.آوريمیکُشی، بصورت فکر درمیفاده بکنیآن است

گفت که هر لحظه ما وقتی که من ذهنی داریم به یک فکر متولد. قبالً راجع به این موضوع صحبت کردیم

رویم توي میو موالنا اسمش را گذاشت صندوق، گفت در این لحظه. شویممیشویم و به صورت آن فکر بلندمی

و تا صندوق نو نو مسکر است، یعنی زندگی ست همین بت مسیحایی است، و این بت آییم فاصله دمی، درصندوق

اي در جمله صندوقی است رویم به یک صندوق دیگر، پس هر کلمهمیو بعد دوباره. مسیحایی اصل شما هم هست

با کنیم که هم هویت شدیم میما در این لحظه فکر. کل جمله هم یک صندوق است، یک فکر یک صندوق است

شویم، متوجه میشویم و بعد بلندمییا الگوي فکري هم هویتشویممیهر لحظه به یک صندوقی متولدفکرها و

و هم هویت شدگی با فکر پس از فکر و گذشتن این فکرها از . خواهیم شد که ما با این فکرها هم هویت هستیم

که این من ذهنی است و به اندیشه درآوردن ایدذهن ما بصورت مسلسل و پی در پی، یک تصویر ذهنی بوجود می

اگر . و من ذهنی ما نیستیم و ما این فریب را خوردیم که ما من ذهنی هستیم. شودمیخدا سبب ایجاد من ذهنی

بعالوه . شودمیزندگی را در این لحظه به اندیشه در نیاوریم بطوریکه فکرها در ذهن ما کند بشود، من ما کوچک

علت این کار که ما خدا .گیردنمیردن خدا براي شناخت او و براي شناخت اصل ما دیگر صورتبه اندیشه در آو

و این . رسدنمیآوریم کوشش ما براي شناخت او هست و شناخت اصل ما به نتیجهمیرا به اندیشه در

یک صندوق و زاییده شدن به.گذاشتیممن ذهنی شود که ما اسمش را میکار سبب ایجاد یک باشنده زنده
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پس اگر . آیدمیشود هیجان بوجودمیروي تن ما اعمالدر این لحظه و لحظه بعد با توجه به اینکه این فکرها 

سودایی بودن چسبیدن به فکرهاست و حالت من ذهنی را بوجود آوردن هست، همین طور که در بیتهاي آخر

ت، مثالً اگر شما فکرهاي بد بکنید یک دفعه صفرا سمبل هیجان هس. شودمیگوید این کار باعث صفرا هممی

چرا؟ شما . دهدمیفکرهاي ترسناك بکنید ترس به شما دست. دهدمیشوید که خشم به شما دستمیمتوجه

شوید و این ترس میکنید و به صورت یک آدم ترسناك بلندمیترسناكدارید بت مسیحایی را وارد یک فکر

ترس حالت صفرا دارد و این باور ترسناك هم . آیدمیشود در شما بوجودمیموقعی که فکر به تن شما اعمال

کنیم و هم هویت شدن میحالت مریض گونه پیدا. بینیمنمیترسیم دنیا را درستمیحالت سودا دارد و وقتی ما

حالتیبا باورها و دردهاي حاصل از آنها مثل خشم، مثل ترس، مثل حسادت، مثل نگرانی و اضطراب سبب یک 

گذارد حالت مریضی، سقیم، سقیم یعنی بیمار، و این حالت ما در ذهن نه تنها حالت میشود که موالنا اسمش رامی

ترسد، حسود هست، نسبت به گذشته احساس میکسی که خشمگین است. مالیخولیا دارد، حالت مریضی است

ت به آینده و تمام وجودش در زمان است، ، اضطراب دارد، نگرانی دارد نسبکندمیکند احساس گناهمیخبط

.یعنی در گذشته و آینده است این آدم مریض است و سودایی است

فکر خشم، فکر فکر هیجان،فکر هیجان،و فکر هیجان،اید دنبالش هیجان هم میاید سودایی یعنی هر فکري می

د این حالت روي بدن ما هم اثر بددانیمیخشم، فکر اضطراب، فکر اضطراب، فکر نگرانی و شما بهتر از من

نه تنها ما در اثر به اندیشه در آوردن . شود بنابراین این سقیم مال بدن ما هم هستمیگذارد، بدن ما مریضمی

ايشویم یک چنین باشندهمیشویم بلکه مریض بدنی هممیپر از دردشویممیشویم، هیجان زدهمیخدا مریض

. پس بیت مهمی است. اظ بدنیتواند سالم باشد بلحنمی

شود و با هر چیزي که هم هویت بشود میهم هویتشود با باورهاي چیزهاي مهم میانسان وقتی وارد این جهان

شود مرکزش و آن مرکز حاال که مادي است براي اینکه باورهاي چیزهاي بیرونی است مرکز ایجاد فکرهامیآن

ت شده باشد مربوط به چیزهاي مهم، و آن چیزهاي مهم معموالً باید از بین اگر مرکز ما باورهاي هم هوی. شودمی

خواهیم میدر اصل. پس دل ما پر از درد و خشم و ماده است. شودمیروند ترسش هم دل مامیو از بینبروند

پس . کرهاستشود دل شما، االن ماده است االن فمیبگوییم که اگر شما خدا را به اندیشه در نیاورید خود خدا

کنید و میشما باید از این حالت که من ذهنی دارید در گذشته و آینده دارید، در گذشته و آینده هستید و زندگی
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شوید به فکر، زاییدهمیبطور کلی در ذهن هستید، چرا در ذهن هستید؟ براي اینکه لحظه به لحظه زاییده

ین صندوقها بسته است، از این صندوق به آن صندوق نه تنها شوید به فکر و فاصله بمیشوید به فکر، زاییدهمی

بیمار و هیجان زده پر از درد هستید بلکه دور از خدا هستید و نخواهید گذاشت اگر این طور پیش بروید زندگی و 

ت کار این برنامه و موالنا این است که این دل مادي را که سبب کفر و پوشاندن ذهن اس. بشودخدا و عدم دل شما 

است بکند بیاندازد دور، و شما را زنده کند به یک مرکز پر از عدم پر از خلع پر از خدا و خدا به اندیشه در

توانی خدا را بشناسی و بنابراین اصل ما هم که از جنس نمیگوید که با اندیشهمیاین بیت همینطور دارد. آیدنمی

و از این . باید به او تبدیل بشویم. باید به او زنده بشویمپس چه کار باید بکنیم؟. توانیم بشناسیمنمیخداست

این حالت که انسان به جایی برسد که . ام دست برداریمکنیم او چیه و من از چه جنسیمیحالت که هی فکر

و تسلیم عبارت از این هست که من. شودمیبوسیلۀ فکرش نخواهد خدا را بشناسد تسلیم نامیده

و این باشنده ذهنی که . کندمیکنم، و فکر فروکشنمیذهنم بشناسم و کوشش دیگرتوانم او را بانمی

وقتی من به صفر . رسدمیکند من به صفرمیفروکشخواست غیرتوهم و عدم را بشناسدمیتوهم بود

شود میپس بنابراین عمق شما بینهایتزندگی، خدا از جنس بینهایت است .شودمیبرسد زندگی مرکز شما

:گویدمیخودش. دهدمیو در بیتهاي بعدي هم این موضوع را توضیح

مندیش از آن جمال و زیبایی*****الحول کن و ره سالمت گیر

یعنی نیست نیرویی به غیر از نیروي خدا و معنیش این است که این »ال حول وال قوة اال باهللا«الحول مخفف

ترساند این توهم است و تمام ترسهاي ما و خشمهاي ما میکه ما راباشندة ذهنی و هیجانی به نام من ذهنی

یعنی وقتی . گویندمیجاست و معموالً این مطلب را براي دور کردن شیطان و یکی شدن با زندگیبیهوده است، بی

چی .تبدیل شوگوید نگو، الحول کن، الحول کن یعنیمیاما اینجا. »ال حول وال قوة اال باهللا« گویدمییکی بترسد

دهد فقط فکرها را دارید به زندگی به جنسمیکه هوشیاري جسمی به شمایک مرکز جسمیتبدیل بشود؟

انگیزة الحول کن یعنی هوشیاري جسمی را تبدیل کن به هوشیاري حضور یا مرکز مادي را که . فرمی، به خدابی

باشد، یعنی از آنور از غیب بیآید که االن شما باید تبدیل کن به انگیزة زندگی یعنی اینجا زندگی اعمال شماست

شما خشم ندارید شما اگر خدا دل شما بشود . کنید خدا ترس ندارد، خشم هم نداردمیحتماً توجه. چه کار بکنید

آورد و هی میپس این من ذهنی است که شکلک در. دانید که هیچ نیرویی غیر از او وجود نداردمیترس ندارید و
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اگر آینده شما را. قدرت در این لحظه هست در گذشته و آینده نیستترساند این نیرو نیست، به عبارتی میما را

در آینده قدرتی نیست، قدرت در این لحظه هست در این لحظه شما از جنس خدا هستید و به او زندهترساندمی

آوردیم و دل مادي درستمیگی را به فکر درحاال که ما زند. آیدمیراه حل چالشهاي شماشوید و از آن فضا می

من ذهنی . شودمیکنیم یعنی تبدیل به آنمیاالن الحولشدمیکردیم و بدنمان و فکرمان و روحمان مریضمی

و این راه راه اید و از آنور میکندمیکند خدامیشود، فکرهاي ما را یک مرکز عدممیشود، ذهن ما سادهمیصفر

.قبلی راه مریضی بود همه جور مریضی.سالمت است

، خدا از جنس زیبایی است از جنس بینهایت زیبایی، آن جمال و زیبایی را یعنی خدا راوجمالآنازمندیش

از جنس عدم است همه اینها کلمات است فرمی استاست، از جنس عشق است از جنس لطافت است از جنس بی

اي هستند به او، ولی باید گوییم که اینها انگشت اشارهمیاسامی. فهمیممیمعنیش این نیست که ما خدا را داریم

توانیم نمیپس اگر ما زندگی را. توانی بشناسی، الحول کن یعنی تبدیل شونمیالحول کنید و با این کلمات

ما به شویم زندگی در تمام ذرات وجود میبه محض اینکه به او تبدیل. شویممیبشناسیم به او تبدیل

شما زیبایی را. گیرد این آرامش، آرامش خدایی استمییک آرامش عمیقی وجود ما را فرا. آیدمیارتعاش در

توانید فکر کنید شاد بودن و آرامش داشتن در این لحظه نمیزیبایی زیبایی است، شادي را. توانید فکر کنیدنمی

کنید، زنده بودن را تجربهمیر درون در بدنتان تجربهیک کیفیت تجربه کردنی است یا شاد هستید و شادي را د

شود که از دل مادي یا بر اساس دل میحاال بگذار من فکر کنم من شادم، این همان شادي. کنیدنمیکنید یامی

کنم چقدر پول دارم، اینقدر، پس این خیلی خوب است یک ذره میتجسم. خواهیممیمادي از چیزهاي بیرونی

امیکدفعه غصهکنم امروز فالن قدر ضرر کردم یا فالن چیز را داشتم ندارم مییک دفعه تجسم. مخوشحال شد

پس یک شرابی یک شادي از اعماق . آیدمیاسمش خوشی است از ذهناید این شادي که از بیرون می. گیردمی

مثل دلداري مردم، مثل مثل خوشیاید یک چیزهایی هست که از بیرون میآید، این شادي اصیل میوجود شما

آید، اینها از میتایید، مثل توجه اینها یک کیفیتهاي زودگذر خوشی زاست که اینها دروغین است اینها از بیرون

الحول گفتن با الحول کردن فرق . خواهید الحول کنیدمیپس شما. خواهیدنمیآید، شما اینها رامیدل مادي

نه این. اینطوري نیست که الحول را یا تبدیل را شما از ذهن در بیاورید. ل شوگوید الحول کن یعنی تبدیمی.دارد

بلی اینهم از حافظ است. شودنمی
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298حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

به کنه آن نرسد صد هزار فکر عمیق****حالوتی که تو را در چه زخندان است

ست، چاه زنخدان یعنی فرو رفتگی در وسط چانه صورت آن شیرینی که در مرکز زیبایی در چاه زنخدان تو ه

منظور مرکز زیبایی خداست معشوق است، به این نکته به این ظرافت و اعماق این زیبایی هزار تا فکرعمیق هم

.باید حسش کنیم. آیدنمییعنی به فکر در. رسدنمییعنی فکر هیچ کس. رسدنمی

ون نیست ازو دمی شکیباییچ****!فرصت ز کجا که تا کنی الحول؟

یعنی . گوییم براي فارسی خوب استمیدر ضمن تلفظ درستش الحول است ولی اینها همه فارسی شده الحول

یعنی چی؟ یعنی این لحظه . گوید فرصتی نیست شما الحول کنیدمیحاال. اش باید بخوانیم الحولدرستش عربی

کنید که چرا میتوجه. ؟ پس دوباره رفتی به اندیشهکنندمیالحولگوید فکر کنم ببینم که چگونهمی،را شنیدي

گوید که شما یک آسمان بزرگ هستید منتها یک میشویم؟ امروز موالنا در این غزل به شمانمیما به جضور زنده

، ما آسمان تو اگر این سیاهی را بزدایی: گوید کهمیدر یکی از ابیات. مقدار ابر دارد تاریکی دارد سیاهی دارد

توانیم به حضور زنده بشویم به آن آسمان زنده بشویم، دل عدم را تجربه کنیم نمیحاال علت اینکه ما. هستیم

گوید فرصتی میچه جوري به حضور برسیم؟ چه جوري خدا را بشناسیم؟: کنیم کهمیبراي اینکه مرتب فکر

شما که از جنس عدم هستید از جنس زندگی یعنی. شود صبر کردنمیچون حتی یک لحظه هم از او. نیست

. توانید چیز دیگري بشویدنمیهستید از جنس خدا هستید، یک لحظه

. اگر زمان بخواهی بخري، این من ذهنی خونش زمان است زمان یک چیز ذهنی است. ولی ما چیز دیگري شدیم

کند این لحظه یک بعد عمودي است که یمحضور هوشیاري خدایی با این لحظه کار. کندمیمن ذهنی با زمان کار

این لحظه ذهن نیست، در واقع کسی که به این لحظه زنده. و این لحظه زمان نیست. شویممیما به او زنده

هر کسی در ذهن بماند و بخواهد به خودش فرصت بدهد که الحول کند یعنی تغییر . شود از ذهن پریده بیرونمی

. دهیدمیاشکال همین است شما به خودتان فرصت. اند تغییر هوشیاري بدهدتونمیهوشیاري بده هیچ موقع

کنید که خدا چطوري است حاال گفتند الحول کنید ما چه جوري باید، میفکر. فرصت دادن یعنی فکر کردن

خواهد بپرد استخر شنا کند باید بپرد، حاال فکر کنم ببینم چه جوري است؟ پس میدرست مثل اینکه یک نفر
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ولی اشکال . ما به عنوان من ذهنی ناقص هستیم. علتش این است ما به عنوان زندگی کافی هستیم. فرصتی نیست

خیلی از . شناسیمنمیآییم به این جهان غیر از فکر کردن هوشیاري دیگريمیما این است که از اول که

و چون فکر کردن را . ور استهوشیاري اصلی ما هوشیاري حض. انسانهاي امروزي فقط فکر کردن را بلدند

. کنندمیشود شناخت از جمله اصل خودمان و خدا را اشتباهمیکنند با فکر همه چیز رامیبلدند و فکر

خدا از جنس تصویر نیست شما هم از جنس . شناسدمیفکر فقط تصویرها را. رسندمیآخر سر به ماده

خودتان را چه جوري بشناسید؟ .ید خودتان را بشناسیدبراي اینکه شما خدا را بشناسید با. تصویر نیستید

ولی . خودتان خودتان هستید. شوید خودتانمیسعی نکنید بشناسید اگر خودتان را با فکر سعی نکنید بشناسید

ذهن این بدن ما را .شوید به صورت یک جسم مادي که از جنس فکر استمیخواهید بشناسید بلندمیهمین که

و این کند به نام من ذهنی میکند یک چیزي درستمیدردهاي ما را، متعلقات ما را باهم قاطیفکرهاي ما را 

گوید کار می.دهدمیامروز موالنا در ابتداي غزل این را توضیح. کنندمیمردم با این تصویر زندگی. تصویر است

.رسیممیاالن. کنیممیما هم همان کار را. کندمیتصویر ذهنیش را بزك. این آرایشگري است

!یا طوطی روح از شکرخایی؟*****!از دریا؟ماهی ز کجا شکیبد

رود؟ میکند یعنی بهتر از دریا کجامیمی گوید ماهی اگر دستتان بگیرید و آنجا هم آب باشد کی از دریا صبر

آیا ماهی . ی هستیم آمدیم بیرونفضاي یکتای. کنید ما ماهی هستیممیگذارد کجا برود؟ توجهمیدریا را یا آب را

کند؟ فکر کنم ببینم حاال غیر از دریا جاي دیگري هست؟ غیر از دریا جایی میرا بگذارید توي دستتان صبر

شما اگر عمداً و قصداً نخواهید که توي خشکی ذهن نگه دارید . شناسدمیروح ما هوشیاري ما، آن دریا را. ندارد

پرد به دریاي یکتایی و شروع به خوردن شیرینیمیاست و مثل آن ماهیطوطی روح شما شبیه آن ماهی 

ولی در . شکر خایی یعنی حس آرامش حس شادي حس برکت، خالقیت و لطافت اینها شکرخایی است. کندمی

کفایتی و کامل بیفضاي ذهن خار است نگرانی است اضطراب هست ترس هست خشم هست حسادت است، حس

طوطی روح ما یا ما بصورت هوشیاري دنبال شیرینی خدا . ی هست آنها شکر نیستندنبودن هست حس جدای

شکیبیدن یعنی حاال . شکیبدمیشناسد چه جوريمیگوید طوطی روح شما کهمی.هستیم، زندگی هستیم

ماهی . شود باید فکر کردنمیشود که، به این سرعت کهنمیباید فکر کنم آخر. شودمیوایستا ببینم چه جوري

گوید من آب نپرم باید بپرم خشکی، خشکی که میبراي اینکه. پرد توي آبمیماهی فوراً. کندنمیکه این طوري
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توي . دهید جاي شما به عنوان خداییت، هوشیاري خشکی ذهن نیستمیحاال شما تشخیص. جاي من نیست

زند که صلیب یک بعد میمثال صلیب راگوید شما دو تا هوشیاري دارید و میحاال به شما. صحراي فکر نیست

. عمودي دارد و یک بعد افقی دارد

زان زلف مشَوّش چلیپایی****چون دین نشود مشَوّش و ایمان

ام براي اینکه، من که خدا را بصورت فکر در آوردهصلیب یعنی منظور مسیحیت نیست+ چلیپا همین شبیه 

باورهاي مربوط به خدا هم هویت شدم و یک سري باورها را بهش چسبیدم خواستم با فکر بشناسم با عقاید ومی

براي اینکه این دین و ایمان را بصورت ذهن . ریزدمیحاال اگر خدا بیاید این به هم. نامممیو آنها را دین و ایمان

عمق عمودي هم هم در این لحظه یک عمق بینهایت است . در آوردم در حالتی که او هم بینهایت است هم ابدیت

شما هم که خداییت هستید باید یک بینهایت باشید که بصورت . آوردمیافقی، براي اینکه تمام ماده را بوجود

به صورت آرامش عمیق، عدم واکنش، سکون، بعد عمقی شما . عمق است این بینهایت شما بینهایت خدا هم هست

ا عمق افقی هم دارید در بعد افقی ذهن دارید، ذهن شم. شودمیریشه داري، تکان نخوردن با اتفاقات تجربه

. دهد ولیکن در آن من نیست، حس وجود نیستمیدهد، زمان را نشانمیگذشته و اینده را نشان

خواهد تجربه میخودش راخدا بصورت ماگوید خدا زلف آشفته، آشفته زیبا در هم، چلیپایی دارد یعنیمیپس

بینید ولی در گذشته و آینده هیچ حس وجود ندارد میبینید گذشته و آینده رامیاکند یک زمان ساده دارد، شم

تا حاال ما وجود عمقی نداشتیم، وجود عمودي نداشتیم، براي اینکه در گذشته و . ولی وجود شما در این عمق است

لحظۀ مرگ، از تولد تا داستانش از صفر شروع شده تا . هر کسی من ذهنی دارد داستان زندگی دارد. آینده بودیم

همه اتفاقات در من ذهنی . داستان غم انگیزي است براي اینکه داستان اتفاقات بد است. مرگ این داستانش است

تمام آن چیزهایی که به شما شادي دادند یا از بین رفتند یا دارند از . روندمیبد است براي اینکه باالخره از بین

. گوید شما جاودانه هستیدمیآینه زندگی. گویدمیاینها را من ذهنی به شما! یدپس شما باید بترس. روندمیبین

: گویدمی.خوانیممیهفته گذشته داشتیم امروز هم به عنوان تمرین. همین لحظه بعد عمقی شما ابدیت هم است

شدن شما به خداست، اي به من دادي هم عمق خودم را دیدم این آینه زنده یعنی آینهآینه کلی تو را دیدم ابد

خدا . هم بعد افقیم را دیدم، هم وقتی به این بینهایت زنده شدم ابدیت تو را حس کردم، ابدیت تو نامیرایی توست

و بارها گفتیم عکس تولد . مرگ استبیشناسد یعنی این هوشیاري و خداییت ما که از جنس او هستنمیمرگ
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. میردمیشودمیهر چیزي که متولد. تولد مرگ دارد. نداردزندگی عکس . مرگ است نه عکس زندگی مرگ است

گوید اگر تو در من زنده بشوي دین و میپس. رویمنمیاز بینمیریم میشویممیمتولدوقتیدانیم کهمیولی ما

شوید که آیا دین شما دیدن اوست میشما االن متوجه. حقیقت هم همین طور است. ایمان من مشوش خواهد شد

او دل شماست؟ یا شما دل مادي دارید؟ در این دل ایمان شما روي اوست؟ شما در این لحظه به او زنده هستید؟و 

کنید این میمادي یک سري باورها چیده شده، شما به این باورها چسبیدید، این باورها را کردید مرکزتان، فکر

الگوهاي باوري هستند و بعالوه الگوهاي عمل این باورها فقط باور هستند،.باورها دین و ایمان شما هستند

دین توانید بگویید که براساس این باورها که من بهشان چسبیدم من دیندارم یکی دیگر بیمیآیا شما. هستند

شود مرکز میچون باور. شودمیشود مرکز ما، سبب کفرمیدانیم که به هر باوري بچسبیم آن باورمیما. است؟ نه

او زنده ،دیندار حقیقی کسی است که دلش، مرکزش عدم باشد، او باشد. شودنمیکز ما بشود دیگر خداما، باور مر

و حقیقتاً تجربه کرده باشد که غیر از خدا نیرویی نیست . از ذهن آمده باشد بیرون الحول کرده باشد. شده باشد

ه شما زنده شده و او از چشمان شما به او در شما ب. پس خدا تمام وجود شما را فرا گرفته، پس شما او هستید

وگرنه او را. این آدم دیندار حقیقی است. گیرید نه از یک مرکز ماديمیکند شما از او فرمانمیبیرون نگاه

. دانیدمیشما اینها را. هر هم هویت شدگی با باور از هر نوع کفر است. پوشاندمی

باد پیماییولبگرفته عق****شده دل در آتش رویشاَخگر

دردهاي من . و شد مرکز من همه چیز را سوزاندااخگر یعنی آتش، وقتی عشق او وارد دل من یعنی مرکز من شد، 

را سوزاند، هم هویت شدگیها را سوزاند، باورها را سوزاند جایش را گرفت، دل من آتش شده، آتش عشق شده، 

د وقتی که دلتان باورها بودند و ترسهایشان، آن حالتشناسیمیشما آن حالت را. امآتش زندگی شده، زنده

کند و خشمگین است از اوضاع ناراحت است میترسد حس تنهاییمیحوصله استبیحال مردگی، کسی کهبی

رفته هاعقل،بادپیماییعقولبگرفته***رویش آتشدردلشدهاَخگر. این شخص ندارد. این دل مادي دارد

عقل دارد یعنی چیزي که ما بلندشان، عقل من ذهنی رفته دنبال کارش، فعالً من ذهنی ما دنبالش دنبال کار

عقلش همان عقل باورهایی است که در مرکز ماست، باورها عینک ما . گوییم من، این عقل داردمیشویممی

ر حسادت ما، خشم ما، چقد. راهنماي ما عقل دردهایمان هستند. بینیممیبینند ما هممیهستند، و هر جور آنها

اند، شما اگر براساس ترس حرکتعقل من ذهنیهاهمین. ترس ما انگیزه رفتار ما شده؟ پس انها راهنماي ما بودند
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رود دنبال کارش، میوقتی دلتان آتش عشق بشود این عقل شما. کنید عقل من ذهنی داریدمیکنید و فکرمی

دو جور من ذهنی . شوید که به او زنده هستیدمینکه شما، شماییدهید براي اینمیشما دیگر به حرفش گوش

داریم یکی من ذهنی است که عقلش همین است عقل باورهاست، یکی من فطري است وقتی که شما من ذهنی را 

منی که . شویدمیصفر کردید به او زنده شدید و او شد دل شما و نور عشق دل شما را روشن کرد یک من دیگري

ادعایی خرد است آرامش است، بیگوید من، ادعا ندارد، در همیننمیدارد، منی که صفر است، منی کهمنیت ن

شود که اینها زنده کننده هستند، میشادي است، خالقیت است، بالندگی هست، یک انرژیهایی از شما ساطع

ز من ذهنی یعنی از آدمهاي یی که اهاسم. کنندمیآرامش بخشند به مردم بخورند آنها را به زندگی تشویق

. کندمیکند همان چیزها را در آنها زندهمیحالبیکشدمیشود مردم رامیخشمگین پر از درد ساطع

کز جا برمد صفات بیجایی****دل با دو جهان چراست بیگانه؟

این جهان : گویدمیکند، ذهنمیدل ما که وقتی از جنس عدم شد از جنس زندگی شد با دو جهان که ذهن ایجاد

و آن جهان، یکی جهان مادي و یکی جهان معنوي، ولی تا زمانی که ما در ذهن هستیم هر دو فکر است هر دو 

شما بین اینکه یک نفر توي ذهن باشد فقط فکر داشته باشد هوشیاري مادي . توهم است، هر دو تصویر است

جهان هر دو تصویر ذهنی باشد با یک کسی که از داشته باشد هوشیاري جسمی داشته باشد، این جهان و آن

راهاذهن آمده به یک بعد دیگري بنام هوشیاري حضور زنده شده و ذهنش هم که ساده شده و آنجا هم دویی

بیند ولی آن جهانش جهانی است که به آن میگوید آن جهان و این جهان، این جهان مادي رامیبیند وقتیمی

ام کدام دو جهان؟ جهانی که من من به بینهایت خدا زنده. ا تصویر سازي ذهن بیگانه استزنده است بنابراین ب

قبالً دو جهان تصویري بود حس نداشت و هفته گذشته بود مصور و نامصور، گفت مصور و نامصور . امبهش زنده

کسی که از ذهن بیرون و. اینکه شما در ذهن باشید بگویید مصور و نامصور؛ هر دو مصور است هر دو تصویر است

بیند ولی به یک میبیند جسمش رامیبیند فکرش رامیبراي اینکه نقشش را. رفته مصور و نامصور پیش او هست

بیند که خداست اصلش است و هم مصور رامیهم نامصور را. که آن نامصور استفضاي دیگر هم زنده است

جایی، صفات المکانی، بیبیند براي اینکه صفاتمیدرستکه ذهنش است و چیزهاي این جهانی، آن. بیندمی

آن مثل شادي، مثل آرامش، مثل خالقیت، مثل زیبایی، مثل عدالت، مثل فر ایزدي، فر ایزدي صفات آن طرفی،

اینها . شوندنمیجایی اند اینها توي جا جابیاینها صفاتاید تشعشات برکتی است که ما داریم که از آنور می
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کردنی هستند اینها زندگی کردنی هستند اینها استفاده کردنی هستند مثل شادي، شما شادي را در این تجربه

کنید یا نه؟ شما رفتید توي ذهنتان و میاش را حسلحظه گفتم شاد هستید و زنده بودنش را طراوتش را زیبایی

، من حس کنم من شادم، آن ید من شادممن ذهنی دارید از این و آن بپرسید که من شادم؟ آي مردم بیایید بگوی

بنابراین . توانیم بشناسیمنمیشادي را با ذهن. یعنی تصویر شادي است. شادي است؟ نه آن عکس شادي است

اینها از جا. جا فکر است. توانید به جا ببریدنمیجایی را که مال خداست مال فضاي یکتایی استصفات بی

یک فکري بده که توي . تواند بدهدمیشما بگویید یک کیلو شادي به من بده، کی.شوندنمیرمند، اینها تو جامی

شادي پریده، شادي و خرد مال این لحظه هست، خرد هم همین . آن شادي باشد آن فکر را ما بگیریم فکر کنیم

ار خرد بیان خرد مربوط به گذشته و آینده نیست، دیروز یک مقداري من خرد بیان کردم، فردا یک مقد. طور است

آید، خرد با توجه به اوضاع و احوال و چالش از آنور راه حلمیخواهم کرد، این طوري هست؟ نه، این لحظه یا خرد

. اي استخرد این لحظه. آیدمیاز اینکه این فضا چالش را در آغوش گرفته خرداید آید، از فضاي یکتایی میمی

مثل دیروز است بعضی موقعها مثل هزار سال پیش است کهنه عقل مال من ذهنی است، من ذهنی عقل االنش

.داند پوسیده استنمیاست پوسیده است، ولی

پردازد به تن، تن همین من ذهنی میکند عقل را با صفات یکتایی، حاالمیکنید که موالنا دارد مقایسهمیتوجه

ز متعلقات ما از فکرهاي ما از دردهاي ما دارد من ذهنی گفتم ساخته ذهن ماست از برداشتی که از ذهن ما، ا. است

شناسید تن همین من میو شما این تن را. و اینها را قاطی کرده و یک تصویر درست کرده این اسمش تن است

.ذهنی است

خاییچون خو کردي که ژاژ می******اي تن تو و ترّه زار این عالم

ارزش است ارزش ندارد ولی براي تن یا من بیزار منظور این جهانهترّ. استقیمتیبیدانید که یک سبزيمیتره

این جهان خیلی مهم است براي اینکه هوشیاري جسمی دارد و هوشیاري جسمی هم یا خود تن هم از هم ذهنی

ولی االن . چسبیدیمنمیهویت شدگی به این چیزهاي مهم تشکیل شده، اگر این چیزها مهم نبودند که ما بهشان

کنید که تنها چیز یا نه چیز مهم در عالم همان اصل شماست، همین خداییت شماست همین میا شناساییشم

زار یعنی جاي چیزهاي گوید ترّهمیبراي همین. خداست که باید در دلتان زنده بشود چیز دیگر اصالً مهم نیست

اش ما هوشیاري همه. به اینها تو عادت کرديعالم، براي اینکهاینزارترّهوتوتنارزش، ايبیقیمتبیبیخود،
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جسمی داشتیم دائماً راجع به این چیزها، یا راجع به پولمان بوده، مقاممان بوده، خوشگلی تنمان بوده، سالمتی 

شود میکند این را، وقتی این برکات ایزدي از ما ساطعمیتنمان بوده،نه اینکه سالمتی بد باشد من ذهنی مریض

شود و لحظه به لحظه برکتش وارد میوقتی دل شما از جنس خدا.شودمیتن ما هم سالماید ري میو شراب آنو

اگر ذرات شما . شودمیشود؟ معلوم است که سالممیشود یا مریضمیشود، این تن شما سالممیاین تن شما

از بس ما سم . شودمیسالمشود؟یمشود یا مریضمیدائماً با آن انرژي بجنبد و ارتعاش بکند این تن شما سالم

در هفتاد سالگی . کندمیدل مادي را وارد این ذرات تن کردیم ببین این تن چه تن خوبی است هنوز دارد کار

خیلی چیز خوبی است تن خوبی است این تن انسان، خیلی محکم است از روزي . کندمیهشتاد سالگی دارد کار

ترسانیم هر روز میهر روز. زنیممیزنیم هنوز هممیه به ریشه همین تنکه ما تن ذهنی را درست کردیم تیش

شویم، هر روز اضطراب داریم، هر روز واکنش میکنیم، هر روز نگرانمیکنیم، هر روز حسادتمیخشمگینش

. ین را؟ ماکنید؟ کی خراب کرده امیچند سال است شما این کار را. کندمیدهیم، اینها این تن را خرابمینشان

ها بعنوان جواهر عالمتش ژاژخایی و خو کردیم به این تره. چرا؟ براي اینکه نفهمیدیم این جهان تره زار است

پرد میبه زبانمان، از ذهنمان یک فکر من دارياید پرد آن میمیزنیم از ذهنمان یک فکريمیاست، دائماً حرف

این بد است آن خوب این بد است آن خوب است،. کنیممیقضاوتکنیم یامیبه زبانمان، یا انتقاداید آن می

من دارد هر چه من . کندمیبد و خوبِ این آدم قضاوتبد و خوب،گوید بد و خوب، بد و خوب،میهر کسی. است

دي، کند، برنامه تلویزیون، این برنامه تلویزیون، برنامه تلویزیون بعمیخواهد قضاوتمیبزرگتر راجع به هر چی

. آن یکی، این آدم آن آدم قضاوت است این ژاژخایی است بیهوده گویی است

گذرد کافی است، آدممیلزومی ندارد بگویید همین که از ذهنتانگویید؟میکنید و بیهودهمیچرا شما قضاوت

شما به . گیردمیارامروزه تلویزیون ذهن ما را در اختی. کندمیتواند بنشیند هیچی نگوید ولی ذهنش دارد کارمی

اي خوب است که شما را به فکر وا دارد اش باید ذهن شما را به چالش بطلبد، برنامهکنید برنامهمیتلویزیون نگاه

گیرد هیمیاي ذهن شما راروید یک برنامهمیاگر بخواب. براي فهمیدنش فکر سازنده کنید. ورزش فکري بکنید

پراند، شما میپراندمیپراندمیدارد چیزهاي بد را لحظه به لحظه در ذهن شماخورد یعنی میخورد،میخورد،می

زند ممکن است سیاسی باشد ممکن است میمتوجه نیستید، شما همینطور خواب هستید نیمه خواب، دارد صدمه

خورد، میا داردروح شما ر. خوردمیاجتماعی باشد راجع به فیلمی باشد اگر محتوا نداشته باشد دارد مغز شما را
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مثل یک ورزش فکري، فکر فقط تلویزیون نیست رادیو هر چیز دیگري، برنامه شما را به چالش باید دعوت بکند

آنموقع مجبور است از آنور کمک بگیرد، از منابع انرژي غیبی، که بتواند بفهمد، دیگر به چیزهایی که فهمیدنش به 

.ایمدهایم عادت کرانرژي نیاز ندارد ما خو کرده

شما از . فهمیمنمیدهد ما معنیش را درستنمیهر کدام از این بیتها باید در شما یک تغییري ایجاد کند اگر تغییر

بینم؟ یا نه من ذهنی دارم، من ذهنیم این جهان را محل جواهرمیخودتان بپرسید من این جهان را تره زار

پرد و میاین جهان؟ و فکرهاي این جهان مرتب از ذهن منآیا من عادت کردم معتاد شدم به چیزهاي. داندمی

پرد من هیجان دارم؟ هیجان من ترس و خشم؟ اگر دارم من معتاد میاین فکرها توش من است؟ وقتی این فکرها

معتاد شدن که فقط به تریاك و هرویین که نیست به فکرهاي خطرناك و بد هم هست، بدترین اعتیاد همین . شدم

ژاژخایی براساس اعتیاد به جهان بسیار متداول است در همه است و بسیار . گوید که خو کرديمیدارد. است

.مخرب است

آراییعالمکهبدیننازمی***کن میمشاطگیبروعقلاي

کند، االن میکه من ذهنی است من ذهنی عقل دارد، عقلش ما را در این جهان راهنماییحاال ما یک تن داریم 

عقل من . که اسمش خرد استاید نه عقلی که از آنور می. وییم؟ چه کار بکنیم؟ آن عنصر راهنما عقل استچی بگ

در این مرکز مادي همیشه یادتان باشد دردها هم هستند، یعنی ما . گیردمیذهنی از یک مرکز مادي سرچشمه

گوید منشاء میدارد. ایش نچسبیدیموقتی خدا را به اندیشه در آوردیم فقط به فکره. فقط به فکرها نچسبیدیم

مریضی ما این بوده که ما خواستیم خدا را به اندیشه در بیاوریم وقتی خواستیم این کار را بکنیم این فکرهاي هم 

حاال . پس در مرکز ما هم هم هویت شدگی است و هم درد. به این دردها هم چسبیدیم. هویتی باعث درد هم شد

دانشمندم، زیبایم، . دهیممیمان را چطوري آرایشکند، شما نگاه کنید که ما منمیآرایشگرياید این عقل می

.گویم، جهان برایم مهم نیستنمیمن دروغآدم خوبیم، منصفم، عدالت گستر هستم، 

ما هم. پردمیدر حالی که خو کردیم به این جهان، هر لحظه یک فکر من دار مربوط به این جهان در سر ما

نکند که . بینندمیتمام فکر و ذکر ما این است که این تصویر ذهنی ما را مردم چه جوري! نه نیستیمگوییممی

دانیم نمی.لکه دار بشود. مان که مال من ذهنی است بهش لطمه بخوردیک جوري ببینند که ما این حیثیت بدلی

رکز است و آرایش کردن آن در که حیثیت اصلی زنده شدن به خداست، حیثیت بدلی گذاشتن یک تصویر در م
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حواسمان نیست که این من ذهنی . کنیمیکنیم که اشتباهمیاگر کسی ما را بد ببیند ساعتها بحث. چشم مردم

زند بدنیمیزند لطمه جانیمیزند، لطمه مالیمیکنیم عقلی دارد که لحظه به لحظه به ما لطمهمیکه ما آرایشش

.آراییلمعاکهبدیننازمی.زندمی

عالم شما . سازیم و این عالم ماستمیکنیم که در ذهنمان تصویريمیاش افتخارآخر این درست است که ما همه

. ام این طوریست همه را آرایش کردیدام این طوري است خانهچیه؟ خودم اینطوریم، همسرم اینطوري است، بچه

کنیم، خدا میکنیم گلهایش را نگاهمییش، گلیم را آرایشجریان آن گلیم است و گلها. اصالً باید کل این بپاشد

خواهد این عقل را این میزندگی. خواهیم یک چیزي جایش بگذاریممینکند که گلی کنده بشود اگر کنده بشود

از سر شما دست بر نخواهد داشت . کندمیاشپیچاند آشفتهمیتن را که دل ما را گرفته بکند، دنبالش است هی

کند با این میاینکه این تن را و این مرکز مادي را شما با انتخاب خودتان رها کنید یا تا آخر اینقدر اذیتمگر 

.اند، یکی همین موالناستبزرگان این مطالب را دیده. اي نیستهیچ چاره. کشدمیصدمات شما را

کارافزاییچهاگرحفصیبا***مکتب ایندرمعلمیبگرفته

من ذهنی معلم شده در مکتب . کندنمیار افزایی یا کارافزار را یک کلمه در نظر بگیریم در معنی فرقچه بگوییم ک

قرار است این من ذهنی خودش اضافی است صفر بشود، دل من عدم بشود و زندگی کنترل خدا، در جایی که

تش را به این جهان بفرستد و از طریق دل من که عدم شده بینهایت شده انرژي و برکازندگی مرا بعهده بگیرد، 

خواهد حاال یاد میمن هم از آن فیض ببرم، نه تنها این مرکز را اشغال کرده این من ذهنی چه آقا چه خانم، بلکه

این انتقادهاي ما و کوشش ما براي تغییر مردم و . گیردمیخواهد آدمها را تغییر بدهد، به همه ایرادمیهم بدهد،

. تهاي ما ناشی از معلمی من ذهنی استعیب گرفتن ما و قضاو

و دارد توي این . خوردمیشما بگویید من در جایی که زندگی و آن عقل کل معلم است این معلمی من به چه درد

رویم به یک میما مثال. گوید تو مزاحمی، کارافزا هستی، کارافزایی را ما خوب بلدیممیگوید،میبیت به شما

دهند، هیچ لزومی به میکار را افزایشدوانندمیماه ما را6افتد، میدقیقه راه5در عرض اي که کارمان اداره

تواند بفهمد میتواند انتظار نداشته باشد، وقتی انتظار داشتمیتواند اوالً نرنجد،میمن ذهنی. کارافزایی نیست

از یک سال، چرا بعد10سال 6دارد میا نگهرنجد رنجش رمی.که این انتظارم بیهوده بود اگر برآورده نشد نرنجم

یا بفهمد من رنجشم به علت انتظار. زند بگوید من از تو رنجیدم یا اصالً چه کار دارد با آن ببخشدنمیدقیقه زنگ
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یا نه یک کسی حرف زده بود ناروا بود به من برخورده . مورد بود من هوشیار شدم آگاه شدم خودم را بخشیدمبی

آورد میکند، درد بوجودمیبخشد کارافزایینمی.متوجه شدم بخشیدمم به علت من ذهنی من بود، بود آن ه

.شوندمیشوند، دردها انگیزه رفتار مامیدردها پنهان

آییم به صورت میشما باید توجه کنید ما از آنور. شویمنمیاصل کارافزایی در این است که ما به حضور زنده

در این جهان این است که یک چند صباحی توي این ذهن برویم، جدایی را یاد بگیریم این که خداییت منظور ما 

مثالً غذا را به دهان خودم بگذارم، پول در بیاورم روي پاي خودم بایستم، جدایی را . من چی هستم بلحاظ جسمی

بعداً باید به حضور . ن جدا هستمیاد بگیرم که من از پدر و مادرم پول نخواهم، مدرسه بروم اینها را بفهمم که م

. نه اینکه این من ذهنی را بزرگ کنم و با دیگران مقایسه بکنم و تا آخر با من باشد مرا مریض کند. زنده بشوم

تواند محتویات میبا حفصی یعنی یک چیزي در چنته داري، و حفص. تواند باشدمیحفص به معنی زنبیل و دلو

شود که با خرد نمیدهد ولی کارها آنطور انجاممیین جهانی ما کارها را انجامدر عین حال عقل ا. ذهن باشد

مان یعنی ذهنمان چیزي داریم، در ضمن حفص اسم یکی درست است که ما در زنبیل. تواند انجام بشودمیزندگی

ک کاسه همین محتواي از عرفا هم بوده، ولی در اینجا به نظر من به معنی زنبیل است و این زنبیل چرمی باشد یا ی

داند که نمیاي و زنبیلی درست شده معلم شده در مکتب عقل کلهمین منی که براساس دانش کاسه. ذهن است

شمع یک کمکی . و ما نیاز به آن خورشید داریم نیاز به این شمع نداریم. اگر شمع است یک خورشید وجود دارد

. کند ولی بدانید که همیشه کارافزاستمیبه ما

کنیم، با مردم حرفمیکنیم کارمیکنیم، تجارتمییعنی درست است که ما از این عقل من ذهنی استفاده

و این دردها نخواهد گذاشت ما هر چه زودتر به حضور زنده . شودمیشود و انباشتهمیزنیم ولی دردها زیادمی

در این . و این منظور اصلی هر انسان استکار اصلی ما زنده شدن به حضور است . در نتیجه کارافزاست. بشویم

در منظور فرعی یا . تمام انسانها باید به حضور برسند در این منظور اصلی همه شریکیم. منظور ما با همه شریکیم

خواهد برود آن کار را میخواهد برود این کار را بکند، آن یکیمیدر بیرون یکی. منظور بیرونی ما متفاوت هستیم

آیند به این میاند، همه یک منظور دارند وقتیاینکه در این لحظه همه به زندگی زنده باشند همه یکیولی بکند،

اما این کلمه حفص در جاهاي دیگر هم بکار برده در یک جایی در مثنوي بکار رفته که البته قبالً حصص . جهان
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به کار برده در همین جا که به شما نشانحفَصمعتقدند که آنهم حفص است که موالنا به صورت هاخواندیم بعضی

. دهممی

داد گفت یک مرغی است شناسایی کرده باغ را و در این قفس میدر دفتر سوم وقتی موالنا دو تا مرغ را توضیح

شنوید این میشما این چیزها را. آرزومند است، به فکر باغ استخواهد بپردمیمن ذهنی است هر لحظه

یک مرغی هم هست . شود که بپرید به باغ زندگی و از برکات زندگی برخوردار بشویدنمیزندهآرزومندي در شما 

توي قفس زندانی است پر از هم هویت شدگی است و زندگی بصورت مرگهاي ریز و درشت ما خواهد ما را از این 

ک مرگ کوچک هر هویت شدگی یک بند است یک گیر افتادن است و مرگ آن ی. هم هویت شدگیها آزاد کند

:گویدمییکی دیگر. است

2957مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

گرد بر گردش به حلقه گُربکان****نه چنان مرغ قفس در اَندهان

فهمید که اندوه و غصه و غم شما را آزادمیحاال شما.یعنی یک مرغی در قفس هست که پر از اندوه است

شما گربه . بیند که گرداگرد قفسندمیهاییشدن را یا شناسایی را گربهو آن مرگهاي ریز را یا آزاد . کندنمی

شوید که به چیزي چسبیده میافتد که شما متوجهمیکند هر اتفاقیمیشما را آزاداید هر چیزي که می. نبینید

نگویید که . شیدارزش بوده و مال این جهان بوده و از جنس اصلی شما نبوده شما خوشحال بابیبودید و این چیز

حاال من راجع به . کندمیدر اینجا راجع به ترس و حزن صحبت. این از دستم رفت، آن از دستم رفت، و بترسید

.ولی توضیح این مطلب هم جالب است. خواهم صحبت کنممیآن حفص

2958مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

دن؟آرزوي از قفس بیرون ش****کی بود او را درین خوف و حزَن

می گوید در این ترس و غم انسانها آرزوي از قفس بیرون شدن را ندارند براي اینکه به این خوف و به این اندوه هم 

حاال شما به خودتان نگاه کنید، آیا شما به دردهایتان و در واقع ترس درد است درسته؟ اندوه هم درد . چسبیدند

، دانیدمیدانید و غمگین بودن را اصلمید و عزا را اصلایاید؟ اگر چسبیدهاست غصه هم درد است، چسبیده
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حاال تو: گویدمیاالن پس از یک مدتی در غزل. امروز هم خواهیم دید شادي اصل است.شادي اصل است. ندانید

.هر کسی که با ترس و اندوه هم هویت شده آرزوي از قفس بیرون شدن را ندارد. شادیت را بده بیایدمی

2959نوي، دفتر سوم، بیت مولوي، مث

صد قفس باشد به گرد این قفس***خواهد کزین ناخوش حفَصاو همی

معتقدند که این حفَص است یا حفض است که بصورت حفَص موالنا استفاده کرده هابلی در اینجاست که خیلی

ناخوش حفَص یا . دهدمیقبالً همین بیت را بصورت حصص خواندیم به معنی حصه و نصیب باز هم همین معنی را

از این محتواي دردها و هم هویت شدگیها در . در ذهن ما هستحصص یعنی آن چیزي که در زنبیل ما هست

خواهیم دور این قفس ما هم صد تا قفس بگذارم یعنی دیوارهایش را محکم کند ما این میزنبیل ذهن ما هست، ما

مان یک در زنبیل. گویدمیم این ابیات را شما بدانید که موالنا چیخوانمی.بکنید بروید بیرونشما. تو بمانیم

مقدار هم هویت شدگی هست با دردها و چیزهاي این جهانی، که این بد است بلی بر اساس این ما نباید معلم 

ید نباید متکی بشویم به نیروي رهنماي این زنبیل پر از با. بشویم بر اساس این نباید دیگران را عوض بکنیم

یعنی آن . کنندمیروند چاه را پاكمیبه معنی یک دلو هم هست کهبگوییم واقعاً چیزهاي بد، براي اینکه حفص

باال، اید یک مقدار کثافات بعالوه آب یعنی آب مخلوط شده با کثافات، از آنجا میاید چیزي که از ته چاه می

. ا چیزهاي بد استدرست است در ذهن ما یک مقدار هوشیاري هست ولی مخلوط ب

بیاالییلبیتانه،دستور***بوتیمار همچوبحرلببراي

خورد، نمینشیند و آبمیاي است در کنار اقیانوس یا دریاگویند پرندهمیبوتیمار که به آن در فارسی غم خورك

ناراحتیش . اً ناراحت استدائم. ترسد آب اقیانوس تمام بشود، و صدایش خیلی شبیه گریه استمیخوردمیغصه

ایم مثل بوتیمار ما هم در کنار بحر یکتایی بینهایت نشسته. هم از این است که ممکن است آب اقیانوس تمام بشود

ما تنگ نظریم، زندگی. بینیممیکنیم و محدودیت خدا رامیچون چشم محدودیت داریم مثل آن بوتیمار، گریه

ت با باورهاي محدود کننده تا زمانی که تنگ نظریم هم هوی. ندگی کنندگذاریم دیگران هم زنمیکنیمنمی

گذاریممیرااینو. گذاریممیقالبدررانهایتبی،کنیممیمحدودشیعنیآوریم،میدرفکربهراخداهستیم،

ازحتیامشآرازشادي،اززندگی،میازلبمانما،کنیمتررالبمانتا،نیستدستور. استهمینمرکزمان
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مانزندگیخرابکاريدرراخودمانمسئولیتدیگرانمالمتبدونبایدما. شدنخواهدترجسمیسالمتی

وایمنشستهاستنهایتبیچیزشهمهکهخدایعنی،یکتاییاقیانوسلببرکهببینیمخوببایدما. بپذیریم

ببینیمنیستیمحاضر،نظریمتنگ،کردهبیچارهراماکعیناینو. بینیممیرامحدودیتوبینیمنمیرانهایتبی

زندگیدیگراناگرکنیممیفکر. بینیممیهمراخودمانعینکهمینبا. کنندزندگیوباشندشاددیگران

زندهخدابینهایتبهاگرشما. خوریمنمیآبآنازهمخودمانعینکآنباولی. رسدمیمابهزندگیشاننکنند،

شادباید،کنیدزندگیبایدهمخودتاندارید،میرواهمخودتانبهکنندزندگیدیگرانداریدمیرواشویدب

خوبدوستانبایدباشید،داشتهخوبيهاخانهبایدباشید،داشتهزیادپولبایدباشید،فراوانبایدباشید،

یکبایدباشید،داشتهسالمیيهابچهیدباکنید،زندگیخوشبختیوآرامشدرهمسرتانبابایدباشید،داشته

،ذهنیدرکهزمانیتاولی؟دارينمیرواچراتودارد،میرواخداباشید،داشتهآرامشوعشقازپرخانواده

دلکهاینبراي.شماخود؟گذاردنمیکسیچه. ماشخودکیه؟مسئول. نیستخدادستوریعنی.نیستدستور

فکربگذارید،مردمچرخاليچوبداریددوستد،یدارآزارمردمدلد،یدارحسوددل. دیدارکنندهمحدود

شوند،میموفقهمهاآنشويمیموفقشمایااست،غلطاین. شويمیموفقتوبخورندشکستهاآنکنیدمی

تشکسدیگرانبشومموفقمنکهچیزيچنیناین. خوریدمیشکستهمشماخورندمیشکستهاآنیا

. استسادهخیلی. استذهنتوهمبخورند

اییسقّنمايدالنتشنهبا****برخیزساقیا،رفتهمههااین

آوردموالناکهبیتیچندهمیندرشماواقعا. راهااینفهمیدیمماکهرسیدهآگاهیازايدرجهبهبشرگوید،می

کهشدیدمتوجهاست،اضافیمامنست،نیعقلماذهنیمنعقلکهشدیدمتوجه. چیستجریانشدیدمتوجه

توانیدمیشماپسبیاوریددراندیشهبهراخدااگر. استاشتباهاتهمهمادراینونیاورید،دراندیشهبهراخدا

ازتوانیدمیباشیدداشتهراچیزياگرداشتشودنمیرازندگی. باشیدداشتهرازندگیباشید،داشتهراخدا

توانیدنمیراخداشماپس. بدهیددستازراخدابتوانیشمااگر؟شودمیزندگیجورچهآن. بدهیددست

.شویدزندهآنبهباید،هستیدخودششما. باشیدداشته

االنمادالن،تشنهبابرخیز. خداستهم،بازاستزندگیجاایندرساقیساقیا،کردیم،شناساییراهااین

شدهدلمکهچیزهاییازفهمیدیممابده،حیاتآببده،آبمابهبده،شرابمابه،کنسقاییتو،مشتاقیمسخت
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ازآمد،میمقاممازکهییهاخوشیمردم،تاییدوتوجهازگذشتممن. بخواهمشراببخواهم،زندگینبایددیگر

ازآمد،میذهنمبهکهچیزيهرزاآمد،میهمسرمازآمدند،مییمهابچهازآمدند،میدوستانمازآمد،میپولم

.کندمیسقاییاوکهاستحالتایندرحاال. خواهممیراشراباینمن. گذشتممنآمدمیتصویر

؟موالییوشهیکندچهسلطان*****؟افروزيچراغکندچهمشرق

راچیزيچهمشرق،مشرقیتوکهگویدمی.بیتسهدوازبعدخواند،خواهیمرابیتاینهمدیگرجوریک

منممشرقممن؟کنمکارچیخواهممیراذهنیمنچراغمنبیاوريتوانیمیراآفتابوقتی. راآفتاب،آوردمی

روشنشمعکهروزدر. خواهدنمیچراغکهروزدراست،چراغمناین. رامناینخواهمنمیمن.هستمتو

؟کندچهسلطانبگیریمرامعنیایناگرحاال. شویدمیهمتوجاالنهمشما،بودهشمعذهنیمناین. کنندنمی

بزرگسلطانواقعامملکتیکپادشاهاگرکند،موالییوکندشاهیخواهدنمیکهسلطان. باالستخیلیسلطان

. هستسلطانکند،نمیشاهیادعاينه. هستمتوسرورمنرییسم،منکننگاهگویدمییکیبهاید میباشد،

راخودمبگویمجهانایندربیایمهستمتوکهمهمنچیبراي. استسلطانکهخداسلطانی،کههمتوحاال

منندهم،تغییررادیگرانمننکنم،ریاستمن. ندهمنشانراخودممنکنکمک. کنکمکبیاتو. دهمنشان

کنید،بیانراخودتاننیازاهید،بخوبگویید،.باشدخودمبودنمشرقوبودنسلطانبهحواسممننکنم،انتقاد

اینو. خواهمنمیزندگیدیگربیرونجهانازمنگوییدمیشما. کندمیصفررامن. کندمیمتواضعراآدمنیاز

جنسازسلطانهستم،سلطانجنسازمنکهاینبراي. خواهمنمیهمرامنیتاینوخواهم،نمیمهمنچراغ

اینازکدامهیچهستم،سلطانمن. ندکمیسلطانیهمسلطانآورد،میراتابآفدایماًمشرقاست،مشرق

موالشاهم،منبگویمهاایناساسبرگیرمنمیراهااینازکدامهیچمن. کنندنمیجذبرامنمن،متعلقات

. ندارماحتیاجنمام،بدنیقدرتخاطربهمقامم،خاطربهپولم،خاطربهکنید،نگاهمنبهسرورممنهستم،

شمابدانیدکهاینآنوخواندمبرایتانقبالدانممیکهاندازدمیمثنويازبیتچندیادبهدوبارهرامابیتایناما

؟چییعنیکردهطلوعآفتابش،کردهطلوعآفتابشحالیکهدرکسییکاگرواستصبحوکردهطلوعآفتابکه

ولی.هستیدمشرقشما.استکردهطلوعآفتاب،شمادروندر.استباز،هایتنبیفضاياینشمادروندریعنی

دنبالاًدائموبیندنمیراآفتاب،باشدذهنیمنچراغوباشدذهنیمنشمعاینبهناحواستکهداریدمیلچون

تکراردوباره،استهبودآموزندهمنبرايبسیاربسیارکهخواندمبرایتانقبالًکهبیتچنددر.گردیدمیچراغ



Program # 633گنج حضور633برنامه شماره 

22: صفحه

موالناوگردیدمیچراغدنبالشماوهستیدسنیهردر،استکردهطلوعشماآفتابکهبینشاینباکنممی

.کنیدصبرشما،استاینطورياگرکهگویدمی

2721مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

الغبداردکوریش،جستنعین***چراغجویداوکههر،روشنروز

آفتاب،زندگیآفتابیعنیروشنروز.بیندمیراروشنروز،موالنامثلانسانی.استروشنروز،ماهمهيبرا

،ببینیدراذهنچراغاینونبینیدراآفتاببرویدداریداصرارشماچون.استکردهطلوعشمادروندر،خدا

چراهستیدابربیآسمانمثل.ابربیآسمان،استبازآسمان،کنیدنگاهآسمانبهشما.بینیدمیراذهنچراغ

دیگرآسمانیک،آنشبیه،شمادروندراینکهبراي؟کهنیستجسمکهآسمان؟ببینیدتوانیدمیراآسمان

این،کالغهادنبالرودمییتانهاحسیکدفعه.آیدمیکالغتادهببنیدمیکنیدمینگاهراآسمان.داردوجود

شماگوییممی.کالغهاپیشرودمیشماحواس.کردنبازيبهکنندمیشروعکالغها.هستندنذهسمبلکالغها

افسونیعنی.کنندمیدارندچیکارکالغهااینببینماستاینبهحواسمنهگوییدمی؟بینیدمیراآسماناآلن

دوباره.کنندمیبازيآسماندراکالغهاینهمهکهبینیدمیکنیدمیدقتلحظهیکولی.ایدشدهکالغهابازي

نشانهمراتصویر،دهدمینشانشمابهراخودش،شمادرونآسمان،دیدیدراآسمانوقتی.دیدیدراآسمان

روشنآسماناین.هستیدهمآسمانشماولیافتدمیاتفاقاتشماذهندرشویدمیمتوجهیکدفعه.دهدمی

منکههستیدایندنبالاینقدرچراشما.استروشنروز،هستهمیدخورشآسمان.هستیدشماآسماناست

معنیچراغجستنعین،باشدچراغدنبالکسهرروشنروزگویدمی؟باشدچراغشما برايفکرهایشباذهنی

روشنراچراغ،لحظهبهلحظهشما؟چیشما.گشتنمیچراغدنبالوگرنه،بیندنمیراآفتابکهاستایناش

،آوریدمیدرفکربهرااو،بشویدزندهخدابهاینکهجايبهوقتی،شویدمیبلندفکرصورتبهوقتی؟کنیدیم

راهمیندارد؟کنیدنمیرهاراچراغچرا؟بینیدبراآفتاب،بگیریدراچراغخواهیدمیشما.گردیدمیچراغدنبال

.ذهنیشمنیعنی؟چییعنیکوري.کندمیکوریشبرداللتیعنی،بالغداردکوریشجستنعین:گویدمی

.هستیمشرقکهدانستیمیتوحالیکهدر،کنیروشنچراغبرويکهشديمعتاد،کردیدعادتشماگفتامروز

آفتاباینکهبراي؟هستیدمشرقچرا.هستیدمشرقجهاننیابهآییدمیکههموقتیاز.هستیدمشرقشما

دراینکهبعلت،حضورآفتابکندطلوعسالگیدهسالگیششسالگیپنجدربودرقرا.کندطلوعخواهدمی
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ماآفتاب.ذهنیمنتويافتادیمما،دانستنمیهمجامعه،دانستندنمیمامادروپدر،نبودیمعشقیخانواده

چراغجستجويدرشماولیکردهطلوعشماآفتابگویدمی،گویدمیراهمیندارد.بینیمنمیولیکردهطلوع

.هستید

2722مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ايپردهاندرتوواستصباحکه***ايبردهگمانیبینینمیور

موالنا،استصبحکهايبردهگمانییک،همذهنتهماندرولیهستیذهنچراغدنبال،بینینمیراآفتاباگر

روممیلحظههرمن.بینمنمیکهمنگوییمیتوولیاستدرآمدهآفتاب،استظهراستصبحکهگویدمی

داردبینینمیاگرخوب.بینمنمی،ذهنمبهروممیلحظههر،خدادیدنبرايمن.کنممیجستجوراذهنمچراغ

؟ايبردهگمانیگویدمی

2723مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

باشفضلتظاراندروخامش***فاش،گفتزینمکنراخودکوري

حرفحداقل،خوبخیلیببینیراآفتابخواهیمیچراغاینبا،گرديمیچراغدنبال،استروز،بینینمیاگر

ببینمراخداخورشید،ذهنمچراغباخواهممیمن،استدیدهراآفتابموالنابگو،باشمتواضع،کنپنهان،نزن

،امشدههمدیگرانمعلمتازهبینمنمیخودم.گیرممیایرادنندبیمیکههمکسانیبه،بینمنمیکهخودمو

.ايزدهحدسبوخفاش،گفتزینمکنراخودکوري: گویدمی.نبینندهمآنهاخواهممی

اینباهاخیلی،استکردهطلوعزندگیآفتابواستروزکهشنودمیباراولینبرايرابرنامهاینکسیاگر

دراستنگراننتیجهدر،کندمیمراجعهذهنبهلحظههراوولی.کنندنمیمراجعهذهنبهدیگر.بینندمیآفتاب

حسود،استرنجشازپرداردکینهنتیجهدراستخشمگیننتیجهدرترسدمینتیجهدراستمضطربنتیجه

زندمیراحرفهااینیکیبیندمیکندمینگاهتلویزیونبه.کندمیشخصیاستگیرایراد.داردرااینهاهمهاست

خاموش.نکنراکارهااینحداقل.بلدممننیستیبلدشماآقاگویدمیزندمیتلفنفرستدمیایمیلداردمیبر

ات ذهنیمنچشم.کندمعالجهراشماچشماینخواهدمیخداوزندگیکهبدان،باشخدافضلانتظاردروباش

.را
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2724سوم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر

جوروزاياستکردنرسواخویش****؟کوروز:گفتنروزمیاندر

راخداهمان،فکربوسیله،فکرمانتويبریممیداریممیبرراخداما.بشویدمتوجهشمااستمهمخیلیجوروز

غلطاین،فکرمانباذهنمانباهستیمحضوردنبالهستیمروزدنبال،هستیمروزجوما.کنیممیجستجو

چهاینرآخگویندنمی؟کوروزبپرسدبیایدباشدظهرکسییک؟کوروز:گفتنروزمیاندر: گویدمی.است

جستجوراروزذهنمبامناینکهبراي؟بینمنمیچرا.بینمنمیمننه؟بینیدنمیراروز؟کنیدمیاستسوالی

راآنها،قائلمماديمشخصاتهمخدابراي.قائلمماديمشخصات.قائلمذهنیمشخصاتروزبرايوکنممی

چکار.بینمنمی،ذهنمدرکنممیجستجوخودمذهنیمشخصاتباراروزمن.هستمروزجوپس،ببینمخواهممی

جستجوظهردوازدهساعتراروزاگرشما.بیندنمیجستجوخاطربه،دیگربینینمیهمینخاطربهبوخ؟کنم

ذهنتبابخواهیاگر،استمشکلهمبسیاراستسادهبسیاروسهلنکاتاین،استروزباباايبینیمی،نکنی

منبودچیزياگر،عاقلممن.بگذارکنار،بفهممبایدمنکهراکنترلاین،بشینریلکسآرامقشنگ.بفهمی

.ايپردهاندرتوواستروزکهبزنحدسحداقل،استروز.فهمیدممی

2725نوي، دفتر سوم، بیت مولوي، مث

استعلتنشانجستننشانوین***استرحمتذوبِجخاموشیوصبر

بهتر،بینمنمیمنولیاستروزکهرسدمیذهنتانبهحداقلشنویدمیاگرشما.استمهمیبیتخیلیتیباین

یعنیجذوب.کنمموشخاراذهن.خاموشباشمخاموشوکنمصبر،نگیرمایراداستبهترنزنمحرفاست

،راخدازیبایی،راخداخرد،راخدافضلراخدابخششراخدالطف،راخدارحمتچیزيچه.کنندهجذببسیار

تسلیممعادل.خاموشیوصبر؟کندمیجذبچیزهمهازبیشتر،راخدابرکت،راخدايهانعمتآن،راخداعشق

واستهمراهصبرباهمیشهکه.قضاوتازقبلشرطوقیدبدون،تاسلحظهایناتفاقپذیرشتسلیم.هستهم

خداکهچیزيآنازمقداري،صبروذهنخاموشیلحظهایندر،دیشومیخاموش،پذیریدمیشماکهلحظهیک

ویایدببایدورآنازکهراچیزيآن.گذاریمنمیماوگرنه.شودمیماوجودواردباالخره،بدهدمابهخواستمی

در.استغلطخیلیاستغلطاین،مادهبصورتهمآن.کنیممیجستجوبیروندرما،بیایدخواهدمیلحظههر
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خداشمااینکه،جستننشاناین.شدیدمتوجهشما.بریزراشرابپاشوساقیاي.فهمیدیماینهاراماگفتغزل

شمابرايامروزرامریضی.استمریضینشاناین،یذهننشان،جوییدمینشانبصورترابرکت،رازندگی،را

.استمریضینشان؟هستیادتانسقیمهمان.استکردهتعریف

2726مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

اوتُنصاَجزايجانانازاید ******توجانبرتابپذیراوتُنصاَ

اینازنیستبیروندر.نکنیدجستجوذهنبا.کنیدخاموشراذهن.باشیدساکتگویدمیاستقرآنآیهاوتُنصاَ

ازنعمت،آیدنمیبیرونازشادي.نیستدرونبهبیروناز.استبیرونبهدروناز.آیدمیدروناز.آیدمیور

یکیکردنسوال.کنمنمیسوالمن،باشمساکتخواهممیمن:بگویید.استبیرونبهدروناز.آیدنمیبیرون

چراغیکدنبالشما،استشدهروزحالیکهدریعنیکردنسوال.استحضوربهرسیدنيهامانعنبزرگتریاز

اید ،توجانبرتابپذیراانصتوباشدسوالحیطهدرکهنیستموضوعی،موضوعاین.اینیعنیسوال،گردیدمی

.باشساکت،انصتوانتیجه،انصتواپاداش،خدا،زندگیازاید یعنیجاناناز

2727مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

بیبلَايرارسوزرزنزمینبر***طبیباینپیشکسنُنخواهیگر

،یکتاییفضايایندر،زندگیپیش،خداپیشاگر،بیماريبرگشتیعنیکسنُ،شمااي.خردمندیعنیلبیباي

اینصورتدر،برگرددخواهیدنمیاگر،ذهنیمنمرض،برگرددمرضخواهیدنمی،هستیمآنتويمانهمهکه

هر،هادانش،باورهایعنی،رسوهستندفیزیکیکهمتعلقاتهمهبهشدگیهویتهم،زربهچسبیدن،زربهمیل

رابیتایناما.استمشخص.کناشله،بگذارزمینبر،گیردمیقرارفکريجستجويمایهکهچیزي

.گفتمبرایتانکهآمددرمفیديوزیباییمعنايیکخواندیمکهآنطوري.بخوانیمطورياینتوانستیممی

موالییوشهی؟کندچهسلطان****افروزيچراغ؟کندچهمشرق

مشرقگفتاینجا،بدهرااتمیتو،ساقیبهگفتآنجاچون.بگیریدبایدخورشیدمعادلراچراغصورتایندر

شاهیاینصورتدر.کندمیموالییوشاهی؟کندمیچکارسلطان.دکنمیروشنراخورشیدچراغ؟کندمیچکار

ماکهاستدرستیعنی.استیکیتقریبامعنیدوهردهدمیرامعنیدوهر.استشدنسلطانهمینموالییو
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،بگذریداشتباهاتتانازاگرشماکنیدتوجه.گذشتیممااشتباهماناز،فهمیدیمرااشتباهمان،کردیماشتباه

،تسلیمطریقازشمادرکندمیشناساییاید میزندگیخردوقتی.بخشدمیراشماهمخدا،ببخشیدراخودتان

کهلحظهاینرويواستتوهمگذشته،دانیدمی.شودمیپاكاشهمهاندازیدمیشما،راهاشدگیهویتهم

اینشمااستزندگیلحظهاین.استدگیزندرولحظهایندرقدرت.نداردقدرتیهیچاستزندگیخداست

استزندگیخردلحظهاین.نداردلحظهاینبهنسبتقدرتیهیچآیندهوگذشته.هستیدزندگی،هستیدلحظه

اًعینچونوشماستواکنشعدم،شماستسکون،شماستآرامش،استزندگینهایتبیعمق،استکلخرد

پولتانازکهییهاخوشی،کنیدمیتجربهنهایتبیسکوناینازرازندگیآرامش،کنیدمیتجربهرازندگیشادي

آفتابمقابلدرچراغنورمثلآنها.نداریداحتیاج.بکشدراشماتواندنمی.استاثربیایدمیتانمقامازاید می

است

زداییبِتوراسیاهدودچون*****گردونچهرهچوشودولصقُم

همسیاهدودایناگر،شدهزدهصیقلیعنیمصقول.شودمیصاف،ابربیآسمانهرهچ،آسمانمانندگویدمی

اینداریماصرارما.استشدهدرستقبلازماآسمانپس.بزداییتو،آسماناینازرادردهاوهاشدگیهویت

.شماستيهاشدگییتهوهمشماستدردهاي،ابرها؟داریممینگهچیبراي.داریمنگهآسمانایندرراابرها

زندگیرااینها؟داریدمینگهچیبرايرااینها.چیزهاستبهشمايهاچسبیدن.استبیرونازشماتقاضاهاي

خودشازشما؟چرا.شودنمیندهیداجازهشما.کندپاكبدهیداجازهشماخوانیممیرااین.کندپاكخواهدمی

سیاهدودتويبگیریدتصمیمشما.هستیدخودشاینکهبراي.داریدهمشماداردخداکهايارادههر.هستید

پاكزندگی،بشودپاكبایدسیاهدودکهکنیدمیشناساییشما.شودنمیزدودهسیاهدودخب،کنیدزندگی

كپادارنددودهاکهبینیدمی،کنیدمینگاهناظرهوشیاريبصورتشما.کندمیآگاهراشمازندگی.کندمی

،افتندمیهاخشم،افتندمیهارنجش،افتندمیدردها.افتندمییکییکی.شوندمیشناساییدردها.شوندمی

این.هستیدشماآسمان.ماندمیآسمان.رفتنددودها،نماندهیچیوقتی.هیچی؟ماندمیچی.افتندمیهمه

اتفاقآندرشمابدن.افتدمیاتفاقآندرچیزهمه.نهایتبی؟استچقدروسعتشهستیدشماکهآسمان

بصورتکهدانیدمیشماولی.رودنمیبیناز.ماندمی؟ماندنمییاماندمیآسمان،بیفتدشمابدناگر.افتدمی
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همشماکردهموالنا.کنیدمیداریدرانیکتانکاروهستیدارتباطدرجهاناینبا،همبدنایندرآسمان

.نیدبکتوانیدمی

باییهصهبادآموختويکز*****رافزاییجانشرابتودهدر

پس. راافزایندهجانیعنیرا،فزاییجانشراببخوانیمتوانستیممییابدهمابهراايکنندهزندهشرابیکتو

لتحادرشویدمیزندگیباموازيشماکهوقتیفزاجانشراباینوبدهمابهرافزاییجانشرابیکتو

يهاحرفویدیبخاژاژموالناقولبهکهاینجايبهکنیدعادتاگرشما. کندمیعبورلحظه،ایناتفاقپذیرش

لحظهایناتفاقباکردنآشتیبارافزاییجانشرابلحظهبهلحظهتوانیدمیبشوید،چیزهامعتادوبزنیدبیهوده

آمد،شاديشوید،میترزندهشوید،میعوضداریدشماکهبینیدمیمدتییکازپس. بکنیدوجودتانوارد

اینپس. آموختهاوازرابودنشرابیعنیراباییهصانگوري،شراباینبادهاینکهشما،وجوددرآمدزندگی

ازمنکهشرابیازومردم،توجهوتاییدانگوريشرابجملهازکهبیرونیيهاشرابایندنبالرویممیماکه

آناز. شرابآنازاند،گرفتهیادکسیچهازراکنندگیمستوکنندگیشوخخاصیتاین،گیرممیلمپو

موازيحالتدرفزاجانشرابپس. گویدمیهمراایندارد،دنخواهیراشرابخوب شما چرا خود آن. شراب

بیتییکهماینبله. نخواهیدرابیرونیيهاشراباینشماکهشرطیبهاید میطرفآناززندگیباشماشدن

،گویدمی،کندمیکمکبهاست

2220مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

خاستراستازدروغهرعالمدودر***؟راستزبیآردقیمتدروغیکی

شبیهدروغشانخواهندمیاست،راستخاطربهگویندمیدروغروندمیمردمکهدروغهرارزش،گویدمی

. راستینشرابیاراستاز؟گیردمیکیازرانورشدروغینخوشیهرخوشی،هرحاالدروغی،هر. بشودراست

اینشوید،میخوشحالیکدفعهاید کردهسودامروزکهاید مییادتانوقتی؟خواهیدمیخوشیپولتانازچراشما

یادآنازاینکهگیریدمییاداالنشما. آیدمیطرفآنازکهبیاندازداصلیشاديآنیادبهبایدراشماخوشی

. استاصلیشاديآن. استمصنوعیتغییراینگرفتید،

2221مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 
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دروغواکردروان،آنامیدبر***فروغورواجیاودیدراراست

کهگویدمیدروغچنانو. داردروشناییوداردرواجراستشودمیمتوجه،گودروغآدمیکدروغ،گوید،می

دروغکنیممیکوششوگوییممیدروغمااگر،گویدمیراراستشودمتوجهرا آدماینبوخ. شودراستشبیه

يهاشرابباشدقراراگر. داریمذهنیمنکهاینخاطربه. گوییمنمیراراستچرابوخباشد،راستشبیهما

بعدرویمنمیچرااصلی،شرابدنبالرویدنمیچراشمابوخگرفتند،یادالهیشرابآنازرابودنشراببیرونی

.رویممیایناز

یکتاییگرفتعارفجان*****ويکز،عشرتیوعیشیستیکتا

. هستیماینمحتاجماهمه. شاديیکهستزندگییکپسشادي،یعنیهمعشرتوزندگییعنیعیش،بله

دردگرفتاري،عزا،غم،پس. شمادرشودمیبیانشاديصورتبهحرکتبهدکنمیشروعوقتیوهستخدایک

آسمانآن. آسمانآنمثل،شودمییکتاشدنزندهوشاديازعارفصورتبهشماجان. نیستندخداجزوهااین

چیزيهمانااتفاقبکشیدبیرونرامنذهناینازشمااگر،نیستتوشچیزيکنیدمینگاهوقتییکتاستابربی

.یکتاستآسماناین. آسمانیکشودمیشود،میکشیدهبیرونکه

. استجوریکشادییشیکتاست،زندگیپساست،شاديخوددریاشماوجوددراید میآسماناینازچههرو

یکینزمروييهاانسانهمهشود،میتجربهجوریکیکتایی،شودمیتجربهجوریکهاانسانهمهدرشادي

قبلهفتهکهاینکما. شوندمیمتفرقه،کنندمیتبدیلخوشیبهوقتیامادارندشاديجوریک،هستندانسان

است،قیاسبیزندگینور. استقیاسبیخدانور. استقیاسبیحضور،نور،زندگیخورشیدخورشید،نور:گفت

باشودنمیهوشیاريلحاظبهراما. قیاسیمبیماپسهستیم،آنهمماکردمقایسهچیزيباشودنمییعنی

آنچراغ،آنچراغ،آنشمع،ایننورباچراغایننور:گوییدمیشما. داردقیاسذهننوراما. کردمقایسهچیزي

ازکهشادياینبنابرپس. شودنمیراهوشیارينورولی. کردشودمیمقایسه،استطورياینرنگاینچراغ

زندهخدابههمه،شوندمیزندهزندگیبههمه. هستهمیکتایییکنیست،بیشتربرکتیک،آیدمیزندگی

زمانیتا. بپریدبیرونذهنازبایدهخالصخیلی. استدوییدراالن،بگیردیکتاییبایدشماجانپس. شوندمی
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همان،استدلتانکهجاهاهمانمختلف،جاهايدراید شدهگذاريسرمایه. هستیدتفرقهدرهستیدذهندرکه

. ایمچسبیدهچیزيچهبهببینیماید،افتادهگیرشماکهجاها

ییاالّشدستالقبهعبی***دستایندهدراکههرتودستاز

بلغزد،استممکنآدمکهکوهبااليدردشوارراهیعنیگردنه،یعنیعقبه. هستراهتادوگوید،میداردراهمین

آنمنکهکردهمتقاعدرامنکهچیزيهرانکاریعنی. ییاالّوالگویدمیکهاستاهللاالالهالابتدايکهالو

هربهشما،دلشدهآمدههمینبراي. هستیدآنشماکهکردهمتقاعدراشما،شماستدلکهچیزيهر. هستم

راخداکهخدا،درآوردناندیشهبهجریاندرد،هستیآنشماکهکردهمتقاعدراشماآناید چسبیدهکهچیزي

بهایمچسبیدهباورها،مثلماديچیزهايعدهیکچنگدرشدیمگرفتارمادرآورداندیشهبهشودنمیکه

اینواستدیناینکهکردهمتقاعدراماشیطانبشوند،مادلبیایندکهاندکردهمتقاعدراماباورهاحاال. هاآن

کردنالاست،سختیکارکردنال.بکنیدالراهااینبیاییدبایدشماحاالهستند،خداباورهاهمینست،اایمان

شناساییهمینوبشناسیداید،چسبیدهآنبهکهراباوريیکمثالبایدشمایعنی. استشناساییمستلزم

راهارنجشاند،رنجیدههاخیلیشناسند،برادردهایشانتوانندنمیهستندهاخیلیولی. شودمیآزاديمساوي

نیستم،رنجشممن. نیستمامکینهمنبگوییدیعنی. راتانکینهکنیدالبایدشماکردنددرستکینه.اندکوبیده

نیستم،امذهنیتقاضاهايمننیستم،امنگرانیمننیستم،اضطرابممننیستم،حسادتممننیستم،خشمممن

زیرگذارندمیمازیرايخربزهپوستیککهاینمثلکردنالهردر.کنیدالیکییکیو.ستمنیباورهااینمن

راخودشابزارهايهمشیطانوهمذهنیمن. ذهنجهنمبهافتیمبیدوبارهوبخوریمسراستممکنماوماپاي

بایدبشویمزندهخدابهاگراما،شمادلشدهرنجششما،بهچسبیدهرنجشواید رنجیدهشماوقتیمثال. دارد

استخوبیچیزکنیدمیفکرهمشماودادهیادعالیاونظرازتکنیکیکشمابهشیطانولیبیاندازیم،رااین

کهشودمیسبباینو. شدهباعثآنکرده،آنگوییدمیشما. استمالمتآنوکردیدخودتانبرايوابزارآن

کارآناوبلدمرارفتارممننیستم،طوريآنخودمکهمنه،کردهمسرم. بدهیدآرایشراتانذهنیتصویرشما

15الی10گفتمباید،کسیکهاستالگردنههااین. رنجیدم. نکندخواستمیدادمنشانواکنشهممنکردرا

شماجنسازدرديهیچشدگی،هویتهمهیچدودي،هیچکهبداندوبشناسد،راخودش،بکندالشایدسال

تودستاز:گویدمی.نیستدودجنسازخداهستید،خداجنسازهستید،خداییتجنسازشماچون. نیست
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بهالگردنهاینازگذربدونصورتایندرباشد،تودستازگرفتنامکان،بدهددستگرفتنشراباینراکههر

. مسلمانشویدمیسال15الی10ازبعدکنیدالکنید،التوانیدمیاشمکهالبتهشود،میزندهتوبه،رسدمیاالیی

اینمننیستم،مقامماینمننیستم،رنجشممننیستم،خشمممنبگوییداگرشوید،میزندهاالییفضايبه

و. برویدباالبایددوبارهدرهتهآییدمیگردنهباالآنازبخوریدسرچون. دنخوریرسکهشرطیبهنیستم،پولم

شمابیایداوشرابوقتیبیاید،اوشراببگذارید،لحظهایندرزندگیباباشیدموازي،داردتريآسانراهیک

قويآنقدرآرامشوشاديآنکهاینبرايافتند،میهااین،اندازیدمیراهااینترراحتبشوید،آرامبشوید،شاد

داریداحتیاجهاآنبهشماکهایناعتباربهدهند،میدستازراارزششانهاآناست،کنندهمستآنقدراست،

. هستندماباعلتاینبهمايهاناخالصیاند،ماندهشماباهاآن

بدهدنشانراخودشباشدخشمگینبایدآدمشود،میالزمروزيیک،داریدالزمراخشمتانکنیدمیفکرشما

کافیاندازهبهحضورفضايشوید،بخشمگیننیستالزمحقتانگرفتنبرايشمانه.خورندمیراآدمحقوگرنه

نرمش،با. داریدراشیطانقدرت،خشموستیزهبا،داریدخداییقدرت،نرمشباشما. استشجاع،استدلیر

عملدرپساست،پشتتانشیطانعقلیبیدعواوستیزهبا. استپشتتانزندگیخرد،لطافتبابودن،موازي

راستموالناحقیقتاًکهکاراوایلدرمخصوصاکنیدمیشناساییشماراخرد.دهیدمیانجامرادوهرشما

ازباشم،نبایدخشمجنسازمنکهاستآسانتشخیصش. یعنیگوییمیشمافهمم،میخودمممن،گویدمی

عقلممنترسبا.ببینممعوجوکجرادنیامنشدهسببترسکرده،حسبیرامنترس. باشمنبایدترسجنس

راترسممنپس. بشومخشکمن،نشودمنوجودواردچیزيهیچطرفآنازکهشدهسببترس. کندنمیکار

توانممیاوخردبابشومتسلیماگرمناست،منپشتاو. هستمخداجنسازمنترسم،نمیمن. کنممیانکار

هیچوقتیاندازیم،میراچیزهمهماند،نمیهیچیروزيیکباالخره.هستمقويمن. مکنحلراهاچالشتمام

خرد. هستچیزهمههیچیایندر. استابربیآسمانهمینهیچیاینولیهستید،هیچیآنشما،نماندچیز

هست،سکونوواکنشیبیهست،آرامشهست،شاديهست،

بنماییخویشمستبهردواز****رایحراصآنکهدمیشاداي

ظرفاینتوکهلحظهآناستايلحظهخوش،استدمیخوشچهگویدمیبخوانیم،همرودتوانستیممیرادور

تومستمن. بدهینشانمنبهلحظهیکودشمیهستم،ذهندرمنچوندورازراشرابتنگاینشراب،
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بارهاهمینبراي. باشدشمادربایددهدمیشمابهموالناناالکهشناساییباآرزومنديوطلباینالبته. هستم

کهدفعاتبهتکرار،بهکنیدگوشچنانوکنیدگوشآخرتاابتداازراهابرنامهاینکردمخواهششمااز

. دنگذریخوانیدمیکهرابیتیهرباشیددادندرسآماده. بدهیددرسنفر100برايراهااینبرویدخواهیدمی

آنازهااین. داردتغییرقدرت. داردزندگیمعناي. بگذریدبکنیدادبیمعنیشماکهنیستاینبرايابیاتاین

نیستم،ادبیاتمعلمکهمن. خوانیمنمیبودنشادبیخاطربههممااین،نیستادبیبیتیکفقط. اندآمدهطرف

بوجودمادرتغییريچهاینببینیماهیموخمیما،نیستايمسئلهبخوانیمهمغلطجاهابعضیادبینظرازاصال

6همهدهدمیشرابهمهبهوگرددمیروداوکهاستاینمعنایشرود،رودیا. قصهکلیابیت،اینآوردمی

در.استرود. ریزدمیشرابتنگرا،شرابپیالهاینورایحراصاینوباالببرندرادستشاناگرانسانمیلیارد

زندهخودشبهخواهدمیراهمه. بریزدشرابهمه بهخواهیدمیلحظههرایمزندهماکهسالی90الی80این

کنندمیستیزههابعضیگیرند،میراشرابهابعضی،کندزندهخودشبهنخواهدکهنیستنفریکهیچکند،

نشانشمابهرایحراصخواهدمیاوکهبدانیدو. کنیمنمیدیگرحاال. ایمکردهستیزهحاالتاما،کنندمیانکار

یک. چشیدمیرااشمزه. دادشمابهجرعهیککهبینیدمیکنیدآشتیلحظهایناتفاقباشمالحظهیک. دهد

. دهدمینشانشمابهراصراحیاولحظهبهلحظهتسلیمحالتدرید،وبشپذیرالحظهیک،شویدمینرملحظه

.استنهایتبی،نیستوچککصراحی

مینایینمودمنتنخاك***خاکمبربتافتمیگوهرچون

نخراشیدهتراشیده،نذهنیمنهمین. استذهنیمنخاكهمینخاكمن،خاكبراید میطرفآنازمیوقتی

. شودمیآینهبهیلتبدمنتنخاكاین. تابدمیخاکمبرایزدينور. تابدمیطرفآنازمیبشودتسلیماگر. است

. شدهپوشیدهغباریکسريبافقط،شدهدرستاالنشماآینه. آیدنمیطرفآنازشماآینهاینبنابراینپس

خواهیدمی.بخوانیدبراي خودتانبارهاوبارها،بدهیدقرارابیاتاینبخشزندگینسیممعرضدرراخودتان

هااینبرویدراه. برداریدخودتانباکنیدپرینتداریدپرینتراگریاسیدبنویکاغذرويراغزلاینبریدراهبروید

جانتانکهببنیدمیکنیدمیتکرارکهدفعههر. کنیدتکرار. شویدحفظبخوانیدقدرآن. بخوانیدخودتانبرايرا

بیشترشاديههرچ. وجودتاندراید میشاديریزد،میترسششماذهناینکنیدمیتکرار. شودمیزنده

گفتیماستیادتان. شودمیترقويمامعنويبعد. شودمیبیشترشماحضورقدرتشما،ذهنیقدرتشودمی
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کهمعنويبعد. ماجانومعنويبعدومايهاهیجانبعدما،فکریعنیذهنیبعدجسمی،بعد،داریمبعدچهار

مااصلیمنطرفاینازوشودمیکوچکماذهنیمنچقدراستاینازعبارتاستبعدترینشدهفراموش

لطیفبایدشماروزبهروز،میدهدنشانمابهراخودشمابودنآینهوریزدمیماتنخاكچقدر،شودمیبزرگ

انگیزهوشمادیدکهکنیدحسبایدروزبهروزباشد،زندگیاساسبربایدشمابینشروزبهروزبشوید،تر

هویتهمفکرهايازنه،هاترسازنه،هاخشمازنهاید میشدهخالصوپاكدلازشمايهاعملوشمافکرهاي

ترلطیفشمابایدرودمیباالترسنتانچههرروزبهروزیعنیبشوید،بهتربایدمسیرایندرروزبهروزشده،

اینماراحتیبه. کردهفلجرامامقاومتوهستیزوزمختی،کهایمفهمیدهسالگی50یا40سندرماو.بشوید

بعدکند،ورزشکندتمرینبایدهرروزبایدماجسمیبعد. خواهدمیتمرینهمدیگربعدسهو. فهمیممیراابیات

تلویزیونبهنهسالمکردنفکرخواندنکتابازماذهنورزش. کندفکربایدروزهرماذهنیبعد. ماجسمی

. استتنبلیاست،ورزشیبینیست،ذهنیورزشدادنگوشلویزیونتدادن،گوش

ذهنتمرینهاایننوشتن،کتابازنوشتن،ازریاضیمسایلریاضی،معادالتحلازداندمیریاضیکسیاگر

راورزشاینبایدشماروزبهروزیعنی،کندورزشبایدکندتمرینبایدماهیجانیبعد،هیجانیتمرین. است

رایمهارنجشکمییکامروز،شدهکمترهاخشموهاکینهوهارنجشلحاظبهمنضمختیچقدرامروزکهکنیدب

دردهایمبراساسکردمکاريهرامروز. نکردمبرخوردمردمبادردهایماساسبربیرونرفتمامروزانداختم،

خواستمگفتچیزيکسییکیهنشدم،خشمگینکسیبهامروزنکردم،حسادتامروز. نکردمقضاوت

کنید،تمرینهرروزبایدشمااست،هیجانیتمریناتهااین. خواباندمرامنمفورابودمهوشیار،بشومخشمگین

شما،کردنلطیفراهاهیجان،هیجانیتمریننوشتن،خواندنکتابذهنیتمرین،فیزیکیتمرینمعنوي،تمرین

بیا،بدهیدپولکسیبهتوانیدمیشما. نه؟کندورزشباشگاهبرودتواندیمشماجايبهدیگرکس. بکنیدباید

ابعادازیکیبگویم،همدیگرچیزیک.چیزينوهمچکهشودنمی؟کنورزشبرومنجايبهامروزدالر50این

پايبهکهبگیردیادرامهارتبایدانسانسالگی20الی15زندگیاوایلدربدانندبایدهاجواناست،پولمامالی

بهداردکهنابستگیودرآمدبراساسبتواندهموباشد،مستقلبتواندهمکه. نباشدمحتاجبایستد،خودشمادي

تقویترامانمعنويبعدتوانیمنمیباشدضعیفپولیومادينظرازاگر. دهدورزشراابعادشبقیهبتوانددیگران

کسیبهخودتاساسبربیآوريدرپولبتوانیبایدشما. گیرندمیکمدستراایناوقاتبعضیمردم. کنیم
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عدهیک. کندمیکمکشمامعنويبعدبهاست،بودنمعنويعین. نیستبودنمعنويغیرکاراین. نباشیمحتاج

. ستنیکارچطورنیست،کار. نیستیمبلدچیزيهیچسالگیپنجوسیسالگیسیدروکنندمیتلفوقتاي

.ایمنکردهورزش

بفرماییاربگویمدورمزي****جوشدمیعشقصفاتدریاي

. بجوشدهممعمولیيهاانسانمامالانشاهللاتواندمیجوشد،میداردموالناعشقصفاتدریاياستمشخص

نیکیمثلاست،زیباییمثلاست،خردمثلاست،خالقیتمثلعشقصفات،استخداییصفاتعشقصفات

دارمدریایکمثلمن. جوشدمیدریا. استعشقصفاتهااین. استایزديفرهاایناست،برکتمثلت،اس

خواهیمی.اوبهمتصل،استمتصلاستمعلومپس.بدهیاجازهتواگربگویمراهارمزتوانممیاالن. جوشممی

لزومی. بزندحرفشمایقطرازاووباشدگیزنداختیاردرلحظهاینعمالتواندمیانسانپس. نگویمیابگویم

دروبشویمزندهحضوربهماکه. برسانندجااینبهراماکهاندآمدهپیغمبرانتمام. باشدپیغمبرانسانکهندارد

بفرماییاربگویمدورمزي.کندبیانماازرابرکاتشاوکهباشیمزندگیاختیار

تنهاییبهمنیارودانممن****بستهبرویرتسملَبهِ،نیور

،گذاشتنیعنیهلیدن. پوشیدهیعنییرتس. جامدیعنیبستهبر. بماندجامدوپوشیدهگذارممیندهیاجازهاگر

منبرعکس،بماندفکرصورتبهحتیجامدوپوشیدهگذارممیمن،ندهیاجازهتواگریعنی. بگذارمیعنیبهلم

خودمخواهممیمن،گویممیمن. ندهخواهیمیبدهاجازهخواهیمیتو:گویدمیخدابهذهنیمن. استذهنی

. دارمبزرگمنیکمنکینهاینبراساس. زنممیحرفدارمامکینهبراساس؟گوییمیچیحاال. بدهمنشانرا

طورياین. هیدنداجازهشما. ایناستغلط. گویدمیذهنیمنرااین. دانممیمنبفهمندمردمخواهممیمن

کنندتاییدخواهندمیمردم؟بگویمجوشد، میعشقصفاتدریايبینیدمیکهشمادهیمیاجازه:دنزنمیحرف

دیگرکسی. منیارودانممیمنفقط، تنهاییبهمنیارودانممن. توستبهحواسممن. نکنندخواهندمی

طوريآنکهگیریدمییادشما. دانممیمنکهبدانندهمهخواهممیدانممیمنگویدمیذهنیمن. داندنمی

.نباشید

صفراییهزارصفراشکن***را حمرابیاربگذشتم،زین
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آدم پر هیجان . گفتندمیگفتند، صفراییمیصفرا همین هیجانات است، دردها از جنس صفرا هستند، قدیم صفرا

ن چی بود، بخاطر من سرفه کردند منظوري هاگویدمیآنکنندمیکسی که واکنش گراست پایداري ندارد، سرفه

داشتند، این آدم نه تنها هم هویت شده است، دلش مادي است مقدار زیادي هم هیجان منفی در خودش انبار 

را از این بگذشتم، ببینید دوبار گفته که ما از اینها گذشتیم، تو این حمرا. کرده، و این هیجانات منفی دلش است

و این حمرا و این . آیدمیبلی تو شرابت را بیاور، حمرا، شراب، آب حیات همه برکتی است که از آن وربیاور،

. شکندنمیشکند؟ استدالل فکريمییعنی خشم ما را رنجش ما را و کینه ما را چی. شراب قرمز صفرا شکن است

ر اینها یعنی یکدفعه یک شادي بوجود ما در فارسی داریم مثالً صفرا کش که در اینجا صفرا شکن گفته، صفرا ب

تواند نمیشویم که من ذهنیمیپس متوجه. اندازیممیشود که براساس این شادي ما آن هیجانات رامیدمیده

.آیدمیکمکش هم بصورت آب حیات. شما باید از آن ور کمک بگیرید. دردهایش را بیندازد

الالییزرهدشبهندويوین***روزي غصهزرهدروزتا

توانید اینطوري ترجمه کنید که شما فکر کنید روز هستید امروز در باال هم فهمیدید که شما مشرق میاین بیت را

وقتی دانید میخوردن،آید؟ آفتاب، روز هم همین طور، و این روزي را همین روزيمیاز مشرق چی در. هستید

.دوند دنبال پول و روزيمیشود مردممیروز

رهم؟ وقتی شراب تو بیاید من بفهمم که غذاي من، قوت من نور میکی. من که روز هستم از غصه روزي برهم

که البته باید دنبال روزي بروم ولی همۀ روز را که نباید غصه خداست و اینقدر خودم را به خاطر روزي نکُشم،

من ذهنی شب است، . حتماً شب هستم. رماگر روز هستم و در غصه روزي هستم حتماً من دا! بخورم که کم آمد

الالیی در اینجا به معنی لَله بودن، . اش هستیم و باید الالیی بگویدکند ما بعنوان زندگی بچهمیمن ذهنی فکر

او بیاید و شما به حضور برسید یعنی روز بشوید مییعنی اگر. خواهیدنمیگی من ذهنی راشما دایهگی،دایه

درست است که شما یک مقدار پول و خانه و لباس و اینها . آیدمیانرژي غذایی شما از آن ورشوید کهمیمتوجه

آن چیزي که حرص من ذهنی . احتیاج دارید ولی حقیقتاً تهیه اینها در سایه خرد کل و مهارتهاي شما کاري ندارد

آدمهایی که به این برنامه گوش%100اغلب آدمهایی، ! خواهم آن غصه داردمیخواهم بیشترمیخواهممیاست و

توانید بدست آورید، ولی بدانید که میاصالً غصه روزي ندارند، شما به اندازة کافی پول دارید، ندارید همکنندمی

غصه روزي ما را تبدیل به من ذهنی. رهدمیغصه روزيروز وقتی روز بودنش را بشناسد از. شما روز هستید
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این هندوي شب یعنی . خورد که من دایۀ تو هستممیجود آوردیم من ذهنی غصه ما راوقتی من ذهنی بو. کندمی

ما یک مادر داریم مثل موسی، مادر ما هم . خواهیمنمیمن ذهنی، تاریکی برهد از لَله بودن، دایه بودن، ما دایه

شیطان است که بیرون پستان تقلبی پستان . گیریمنمیغیر پستان مادرمان هم. آیدمیخداست، روزي از آن

یک روزي شما باید این بند ناف را قیچی . مکدمیخواهد دارد پستان شیطان رامیهر کسی از بیرون روزي. است

. خواهمنمیکه من از بیرون چیزي. کنید

آییمیقالپیکارکاندر***ست فروبستهدرتمگرحالدر

زنی؟ در این میکند، چرا این قدر حرفمیبه خاموشیمی گوید این لحظه مگر در تو بسته است، یعنی دعوت

نهایت خدا هستید این لحظه که باز است بیلحظه شما که از جنس این لحظه هستید، این لحظه ابدي شماست، و

آید، حاال تو چرا بلند شدي قال راه انداختی، گفتگو راه انداختی با هر گفت و میو از آن ور انرژي زنده کننده دارد

کنیم میفکر. شویممیکنیم کوچکمیما فکر. کنیممیحرفمان ستیزهزنیم بامیما حرف. کنیمیگو هم پیکار

با آن اید یک بحثی پیش می. کنیممیو با تصویر ذهنی یکی ستیزهافتدمییک چیزي یادمان. شویممیبزرگ

زنی؟میآید؟ چقدر حرفنمیتوگوید مگر انرژي زنده کننده این لحظه بوجودمی.کنیممیستیزه

&&&&&&

دنبالۀ قصه هفته قبل را برایتان خواهم خواند، ولی قبل از اینکه آن . اجازه بدهید ابیاتی از مثنوي برایتان بخوانم

کنم مخصوصاً براي دوستانی که در خارج از ایران میقصه را بخوانم خالصه مثنوي هفته قبل را برایتان تکرار

در هفته قبل موالنا به ما گفت که انسان دو جور . ند و فهمیدن ادبیات این ابیات قدري مشکل هستکنمیزندگی

ولی خیلی از انسانها هستند که غیر از این . اش هوشیاري جسمی ذهنی، من ذهنی استیکی: هوشیاري دارد

و علتش . کنندمیشناسند و هوشیاري دیگري که هوشیاري حضور هست انکارنمیهوشیاري هوشیاري دیگري

این است که آن هوشیاري تنها وسیله دیدشان است و دید بینش من ذهنی در مرکزشان است و هر موقع

و . بینندمیخواهند جهان را ببینند با عینک چیزها یعنی برحسب چیزهاي بیرونی که در دلشان هستمی

. کنندمیزندگیشان را و عقلشان را حول و حوش آنها سازماندهی

و گفت اگر فقط . تواند باهم باشدمیانسان دو جور هوشیاري دارد و هر دو جور هوشیاري: لی موالنا گفتو

توانست نمیتوانست با خدا یکی بشود،نمیتوانست ببیند پسمیهوشیاري جسمی داشت یعنی فقط جسمها را
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ولی حیوان. رسیدمیحیوان همبراي اینکه اگر قرار بود که هوشیاري جسمی به وحدت برسد،. به وحدت برسد

: رسد و این شعر را آوردنمی

67مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

کی به حس مشترك محرَم شدي؟***کی بدي؟آدم مکَرَّمپس بنی

پس ما االن متوجه شدیم که اگر در کسی فقط هوشیاري فکري ذهنی وجود دارد این آدم ناقص است، و با آن 

بعدش هم گفت اگر تو . این حس مشترك حیوان و انسان است. تواند با خدا به وحدت برسدنمیهوشیاري جسمی

و اگر فقط . باید چه کار کنیم؟ باید صبر کنیم. بینینمیفقط هوشیاري ذهنی داري، تو با هوشیاري حضور

ن کار باطل است، براي بینم، ایمیبینم یا نامصورمیمصور: گوییمیهوشیاري ذهنی داري در اینصورت این که

بینم و با میو اگر هم گفت من خدا را. بیندمیاش تصویرکسی که در ذهن است همه.بینیمیاش مصوراینکه همه

اما نامصور که هوشیاري حضور است و مصور که نقش و . شناسدمیتصویر را. شناسممیخدا یکی هستم، اصلم را

مغز شده یعنی همه هوشیاري حضور شده و از پوست من ذهنی بیرون اش ذهن است، پیش کسی است که او همه

: و این را گفت. شده است

69مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

کو همه مغزست و بیرون شد ز پوست***نا مصوّر یا مصوّر پیش اوست

اگر کسی از . بینییمپس تا در ذهن هستیم مصور و نامصور نداریم، همه مصور است همه تصویر است فقط تصویر

تواند هم ذهنش را ببیند و هم به زندگی زنده بشود که نامصور است، به تصویر میذهن رفت بیرون از پوست ذهن

:حاال گفت. آیدنمیدر

هم بسوزد هم بسازد شرح صدر****هاي دیده را داروي صبرپرده

وشیاري ذهنی جسمی دارد، موالنا دارد این را حاال اصطالح کور را بکار برد، من ذهنی را یعنی کسی که ه،اگر تو

هاي فکر و درد هاي هم هویت شدگی دردها و باورها جلو دید تو را گرفته، دل تو پردهگوید پردهمینامد،میکور

ات وقتی سینه. کندمیات را بازسوزد و سینهمیها رابراي اینکه این داروي صبر این پرده! است و تو صبر کن

شوید، هم هوشیاري حضور میپس هم مصور و هم نامصور. شویدمیاي درون باز شد شما به او زندهیعنی فض
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یا نه فقط هوشیاري حضور داري ذهنت ساده شده، بعضی موقعها ممکن . دارید هم یک خرده من در ذهنت داري

.بینیمیمن پیدا کنی در ذهنت، آن را هماست خشمگین بشوي یک خرده فرم پیدا کنی 

گویدمیکندمیدارد یک سناریویی را ترسیم. آیدمیولی اصل این شرح صدر است و این هم با صبر بوجود

:بعدش هم گفت . شما این را ببینیدخواهممی

شکنصورتش بت، معنی او بت****چون خلیل آمد خیال یار من

ام باز شد بینهایت خدا در قتی سینهاگر من به حضور زنده شدم و این حضور همین خیال خداست، در اینصورت و

اما اصل من، مرکز من و . شود این بت است زیباستمیفرم من که بوسیلۀ خیال خدا تولید. من برقرار گردید

کنیم از حالتی که در ذهن زندانی شدیم و فقط میپس ما داریم حرکت. درون من که خلیل است بت شکن است

یال یارمان، یعنی به خیال خدا، زندگی زنده بشویم و بت تولید کنیم، هوشیاري جسمی داریم بجاییکه به خ

دهد ما بت بپرستیم، نمیچیزهاي زیبا تولید کنیم ولی نپرستیم، براي اینکه خیال یار ما آنقدر زیباست اجازه

زیبا باشد ولو زیبایی او، شادي او و آرامش او اینقدر زیاد است که ما به هر چیزي از بت بیرونی بیاید ولو اینکه

.رویممی، اینهم خواندیم پس داریم ما به اینجاچسبیمنمیاینکه خود خلیلیت ما آن را درست کرده

شکیفتخاك، بر وي کو ز خاکت می****فریفتخاك درگاهت دلم را می

ی کنی، امروز این شکیفتن را داشتیم یعنمیاما گفت که من درست است که توي ذهن هستم تو داري مرا جذب

.شکیبد، اینهم چیزي شبیه آن است صبر کردن و درنگ کردنمیصبر کردن و نرفتن، گفت ماهی از دریا چگونه

دهد؟ نمیچرا پاسخ. دهدنمیکنی و انسان پست کسی است که به این جذب پاسخمیگوید تو من را جذبمی

کنی ولی میودت را که من هستم جذبتو داري خ. براي اینکه از جنس ماده است. براي اینکه از جنس تو نیست

دهد که من باید مینشان. شومنمیمن این را آنقدر پوشاندم و حواسم به بیرون است من این جذب را متوجه

. متوجه بشوم

از جنس من هستید و جسم هستید و طبق قانون جذب بسوي بیرونپس در این لحظه شما درست است که

دانید که اصلتان به سوي او میولی بطور پنهان. خواهد به ما بگویدمینون جذب رااالن هم قا. خواهید برویدمی

.آن نیرو را شما باید فعال کنید. شودمیجذب
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روورنه خود خندید بر من زشت****ار خوبم، پذیرم این ازو: گفتم

او نوع خودش را می گوید که، جریان زندگی ماست، اگر زیبا هستم براي اینکه من او هستم و او زیباست، 

اگر به اندازة کافی از جنس او هستم و خوبم، این جذب و این دعوت را از . کندمیجنسیت خودش را در من جذب

ام و این کند اینقدر خودم را پوشاندم و از جنس جسم شدهمیپذیرم، اگر نپذیرم او دارد من را جذبمیخدا

شود من زیبا رو نیستم، میشود، در اینصورت معلوممیدهجسم در مرکز من است، و این مرکز به بیرون کشی

کشَم آن موقع اینقدر آویزش داري که تو به میگوید من تو رامیزندگی. زشت خو هستم، او به من خواهد خندید

دانی هم که اگر بیرون بروي باالخره باید کشیده بشوي به سوي من، این میوروي، این چه بازي است؟ میبیرون

دانی این بافت میدانی چاره نداري، تو کهمیدانی من تو را محاصره کردم، تو کهمیخنده دار نیست؟ تو که

گویی؟ چرا پاسخ به جذب مننمیچرا به بیرون نه. دانی جذب به بیرون درست نیستمیموقتی بوده، تو که

:ویدگمیاندازي؟ حاالنمیدهی؟ چرا اینها را که از تو آویزانندنمی

گرم، گرمی را کشید و سرد، سرد***در جهان هر چیز چیزي جذب کرد

اگر به سوي منروم،میاگر به سوي دردمنروم،میاگر بسوي بیرونیعنی من. دانیدمیاالن شما این قانون را

. نداینها در دل من هست. از جنس اینها هستمپس منروم،میبدگویی، عیب جویی، غیبت، رنجش، خشم، ترس

فهمند که من به اندازه کافی زیبا میروم بیرون،میحاال دارم. هر چیزي در مرکز من باشد من از جنس آن هستم

دانم که هر میو این قانون را هم.طلبد، پس من باید اینها را بیاندازممیاو آن قسمت زیبا را در من. امنشده

ودم را از جنس او بکنم، یعنی چه کار بکنم؟ یعنی به پس من باید جنس خ. رودمیچیزي به طرف جنس خودش

. هر چیزي که چسبیدم آنها را بیاندازم

و هر کسی . کندمیپذیرد و جذبمیاو گرم است او شاد است او آرامش دارد هر کسی را که گرم باشد شاد باشد

و بیرون و هم هویت شدگی رود به سوي آدمهاي دردناك میاز جنس سردي باشد، از جنس غم باشد، درد باشد

. کنیم که چه جوري استمیپس ما یواش یواش شناسایی. این را من فهمیدم. بیشتر

: بعد یک تمثیلی زد گفت

نور چشم از نور روزن کی شکفت؟**چشم چون بستی، تو را تاسه گرفت
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به . بشود به نور روز برسدخواهد بازمیچرا؟ براي اینکه این چشم تو. گیردمیبندي دلتمیوقتی چشمهایت را

شود که چشم دلت بسته میاگر چشم باز دلت گرفت معلوم: و این را تمثیل قرار داد گفت که. نور خورشید برسد

این . ما همه زیر درد هستیم چشمهایمان هم باز است. خواهد به روشنایی ایزد روشن بشودمیاست و چشم دلت

. بینید که چشمتان دوست دارد به نور روز برسدمیقه چشمتان را ببندیددقی5توانید میتمثیل جالب بود شما

خوب اینها چیه؟ اینها . حاال بعد متوجه بشوید که شما غم دارید، ترس دارید، خشم دارید، رنجش و کینه دارید

م بسته تواند چشنمیمعنی شعر یعنی. قیاس او برسدخواهد به نور بیمیشود چشم دلتمیاندوه است معلوم

.تواند بکندنمیخواهد باز باشد و به نور روز برسد درنگمیباشد

دان که چشم دل ببستی، بر گُشا***چشم، باز ار تاسه گیرد مر تو را

خواهد با میبیند ولی دلت هنوز گرفته است، بدان که دلت، مرکزتمیاگر چشمت باز است و این نور خورشید را

بایست در مرکز شما چیز مادي نباشد، هم هویت شدگی مید از مرکز شما نور او رد بشوداگر قرار باش. نور او ببیند

تواند رد بشود پس دل نمیپس تا زمانی که با دردها و چیزهاي بیرونی هم هویت شدگی هست، نور ایزدي. نباشد

. شما همیشه خواهد گرفت

قیاسجوید ضیاي بیکو همی***آن تقاضاي دو چشم دل شناس

ید این درد را تقاضاي دو چشم دل شناس، االن شما غصه دارید، درد دارید، معنیش چی هست؟ معنیش می گو

قیاس نوریست کهبینور. قیاس برسداین است که دل شما یک تقاضا دارد، تقاضایش این است که به نور بی

پس موالنا. هم بیشتر نیستنور خدایی است که یک دانه. شود مقایسه کرد، این نور زندگی و هوشیاري استنمی

آیا . خواهد به نور غیر قابل مقایسه او برسدمیهمه ما انسانها که درد داریم بخاطر این هست که دل ما: گویدمی

:گوید قدر این درد را بدانمیاالن. تواند برسد؟ نهمیاگر این دلتان بسته باشد و هم هویت شدگی باشد پر باشد

آرد، مر آن را پاس دارتاسه می****ایدارپس فراق آن دو نور پ

گیرد، میحاال پیغام چیه؟ شما درد دارید غصه دارید، دلتان. گوید تو قدر دردت را بدان، شکایت نکنمیپس

کنید اینها عالیم چی هست؟ میکنید، حس حسادتمیکنید حس نقصمیکنید، حس کمبودمیحس جدایی

ولی . البته عمل هم باید بکنید. باید قدر این درد را بدانید. به نور خدا برسدخواهد میعالیم این است که دل شما
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وقتی ان دو نور. گیردمیآرد، یعنی دلتمیهمه ما داریم پس فراق آن دو نور پایدار تاسه. معنیش را اول بدانید

نامصور است از دل تو قیاس است وبیزوال ایزدي که نور حضور است هوشیاري حضور است وبیقیاس پایداربی

.گیرد، تو آن را پاس دار یعنی قدرش را بدانمیغایب است دل تو

تان خوب درسپس دل گرفتگی شما به خاطر این نیست که شما پول کم دارید، همسر شما بد است، بچه

ه که آن نور به این علت دل شما گرفت. تان کوچک است، فالن مقام نرسیدید، آنها بهانه استخواند، خانهنمی

شکایتشاندر بارهپایدار غیر قابل مقایسه از دلتان غایب است و علتش هم این است که شما همان چیزها را که

:رودمیحاال این سناریو دارد جلو. ایدبه انها چسبیدهکنید می

الیق جذبم و یا بد پیکرم؟****خواند مرا، من بنگرماو چو می

ام بد است زشت کنم که من الیق جذب هستم یا هیکلمیخواند، پس من نگاهمیگویید که او دارد مرامیشما

فقط هوشیاري . دانید، احتماالً شما ممکن است فقط مصور هستید و نامصور بودن را نداریدمیحاال شما. است

ا بشوید اینها را دانید که اگر زیبمیکنید، قانون جذب را بلدید،میکنید روي خودتان کارمیصبر. جسمی دارید

گوید او مرامی:کندمیولی یک چیزي را موالنا هی تکرار. رویدنمینیاندازیدروید به سوي او،میبیاندازید

برگرد بسوي : کندمیشما بدانید که لحظه به لحظه انگار یک صدایی شما را صدا. کندمیاو دارد صدا. خواندمی

شما باید در زیر نورافکن. کندمیخواند مرا، شما را هم دارد صدامیاو چو.من تو از جنس من هستی، نرو به جهان

به خودتان نگاه کنید، نروید دیگران را عوض کنید، نروید راجع به دیگران فکر کنید، نروید بگویید که اگر این 

.رسممیعوض بشود من به خوشبختی

دل گرفتگی شما به . کنم تا معنا روشن شودمیا من تکرارامروز شما این حقیقت را از موالنا یاد بگیرید اینها ر

درد را تشخیص بدهید . رسدنمیقیاس به دلتانبیخاطر بد بودن همسرتان نیست به علت این است که این نور

اگر .که من الیق جذبم یا هیکل من زشت استخواند مرا، من خوب بنگرممیاو چو. ایراد را بدانید از کجاست

شدم از چیزهاي این جهانی، دلم از ماده است زشتم، اگر دلم تا حدودي از عدم شده خوشگلتر شدمآویزان 

. روم بسوي اومی
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ننمود نقشم از کسیهیچ می***نقش جان خویش مى جستم بسی

.فهمیم چه جوري هستیمنمیحاال نگاه کردیم به خودمان اگر من ذهنی داریم فقط هوشیاري جسمی داریم

این بیت . توانید ببینیدنمیست دنبال این هستید که واقعاً من چه جوري هستم؟ ولی با بعد فکري فقطشما مدتها

اند که من چه جوري خودم را ببینم، واقعاً قابل جذبم یا نه اینقدر همه جستجو کرده. در مورد همه صادق است

:گویدمیحاال. رومنمید بسوي خود و منکنمیروم و او دعوتمیچسبندگی به دنیا دارم که دائماً بسوي دنیا

روي آن یاري که باشد ز آن دیار*****آینۀ جان نیست اال روي یار

گوید این آینه آخر سر می.پس من آینه الزم دارم، من آینه الزم دارم خودم را ببینم، که من زشت یا زیبا هستم

ام را که من از هد جانم را حضورم را هوشیارياي که به من نشان بدمتوجه شدم این طوري است، من فهمیدم آینه

اما کدام دوست؟ دوستی که تماماً رفته باشد به . جنس هوشیاریم و نقش هم در ذهنم دارم، این روي دوست است

به حضور % 90یعنی نامصور شده باشد، اگر مصور هم باشد خیلی کم باشد یعنی . یکتایی، از آن دیار باشدفضاي

.حضور زنده باشدبه% 95زنده باشد 

خوانید جانتان میدر مورد شما موالنا آینه خوبی است خودتان را ببینید، جانتان را ببینید، وقتی این ابیات را

شود، بالفاصله متوجهمیشود یعنی حضور در شما ایجادمیوقتی جانتان زنده. دهدمیخودش را به شما نشان

نه تنها شما حضور را که بهش . بیندمید شد و این حضور ناظر نقش همشوید که یک حضور ناظر در اینجا ایجامی

بینید، نقش میتان راکنید از جنس او هستید، نقشمیکنید و یقینمیکنید و حسشمیزنده هستید مشاهده

.حاال من فهمیدم شما هم فهمیدید. دهد که قسمت زیادش از آن دیار استمیآینه دوست نشان. تان راجسمی

رو به دریا، کار بر ناید به جو******اي دل آینۀ کلی بجو: گفتم

خواهم، که نه تنها حضور میخواهم، یک آینه کاملمیخواهم، من یک آینه تمام نمايمیگفتم من یک آینه کلی

بعدش هم فهمیدم براي پیدا کردن این . این آینه کلی است. را به من نشان بدهد بلکه نقش من هم نشان بدهد

یا به کسی مراجعه کنم که به دریا زنده شده، و به جو یعنی همین فکر بسنده . ه باید به دریاي یکتایی برومآین

کردم میهمین طور که پیشرفت: گویدمیبعدش هم. تواند حضور را به من نشان بدهدنمیبراي اینکه فکر. نکنم

. باالخره من آینه کلی ترا دیدم
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اندر چشم تو، من نقش خوددیدم*****آینۀ کلی ترا دیدم ابد

داد من زنده شدم، وقتی میداد هم نقش من را در ذهن نشانمیباالخره به آینه کلی تو که هم حضور را نشان

بینهایت تو همین هست ازلیت تو و ،تو،متوجه شدم ابدیت. زنده شدم متوجه شدم این ابدیت هم همین است

ام را که حس کردم که زنده شدم و آن موقع بالفاصله نقش جسمیوقتی بهش زنده شدم . همین آینه کلی است

دیدم اندر چشم تو، پس آن چشم تو بود، وقتی به تو . آن هم دیدم توي ذهنم% 0یا %10،%5چه اندازه من دارم 

اگر شما مرکزتان از جنس خدا بشود برحسب چی. بینممیزنده شدم چشم تو شد مال من، من با چشم تو دیگر

بینید؟ با چشم ذهن با چشم هم میاگر فقط ماده بشود با چه چشمی. بینید؟ با چشم اومیینید با چه چشمیبمی

.توانید ببینیدنمیتان راولی اگر به او زنده نشوید نقش. هاشدگیهویت 

تا کالغ هم 10شوید یک آسمان بزرگی هست میآیند یک دفعه متوجهمیتا کالغ10کنید، میشما به آسمان نگاه

بینید؟ براي اینکه در درون شما میبینید چرامیتا کالغ معادل من ذهنی شماست، آسمان را10هست، این 

کالغها یک دفعه . شویدمیبینید به این آسمان زندهمیآسمانی هست به اندازة آن یا بزرگتر و وقتی آن آسمان را

بینید آن میبینید این کالغ رامیشود، فقط کالغها رامیکنند آسمان گممیکنند حواس شما را پرتمیشلوغ

شرط . شرط این است که آسمان را ببینید کالغها را هم ببینید. بینید، آسمان چی شد؟ آسمان گم شدمیکالغ را

آسمان بسته بشود حواستان را بدهید به بازیهاي . این است که در درون آسمان باز بشود بازي ذهن هم ببینید

دانید که نمی.تا کالغ مهمتر از آسمان است10کنید بازیهاي آن میفکر. شویدمین، در بازیهاي ذهن گمذه

به شما االن بگویند این آسمان مهمتر است یا . این کالغها در آسمان هستند. آسمان منشاء این کالغهاست

. روند این آسمان همیشه اینجاستمید روز، کالغها بعد از چنگوید آسمانمیکنند؟میکالغهایی که در آن پرواز

:چی گفت. ن ذهنی رها کرد رفت؟ نهرا دیدم مامحاال من وقتی به تو زنده شدم با چشم تو حضورم را دیدم و نقش

ذات خود را از خیال خود بدان****نهاکان خیال تو ست: گفت وهمم

کنی خداست، خدا نیست این وهم است، میی فکربینمیام فوراً شروع کرد به حرف زدن، گفت آن را کهمن ذهنی

تا حاال با من بودي، اینهایی که به تو نشان دادم اینها حقیقی بود، ذات تو من هستم نه اینکه االن. خدا من هستم

کجا : گذر از هوشیاري جسمی به هوشیاري حضور من ذهنی به شما خواهد گفترشود دمیپس معلوم. بینیمی
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یعنی شیطان با این نماینده من . ، من هستمکه توهمی است، آن یقین نیست، آن خدا نیستروي آنمیداري

ولی یک چیزي در درونتان هست شما چشم خدا را دارید و پیغامی که از آن نقش .کندنمیاش شما را ولذهنی

اما.خوریدنمیتوهم رادیگر شما گول. خیلی روشنتر استاید فعلی، نقش به حضور رسیده می

که منم تو، تو منی در اتحاد*****نقش من از چشم تو آواز داد

آن .نقش من یعنی حضور من، من دو جور نقش دارم یکی حضورم است یکی هم آن چیزي که در ذهنم است

حضور من که با تو یکی شده بود آواز داد که تو و زندگی هر دو یکی هستید و از اول هم یکی بودید حاال دوباره 

اگر از سد ادبیات رد . بردمیبینید که سناریو را موالنا جلومی.د، به حرف این من ذهنی گوش ندهیکی شدی

گویم بارها تکرار میاین که من. شودنمیبا یکبار خواندن دو بار خواندن آدم متوجه. شود شدنمینشویم متوجه

که منم تو، ،نقش من از چشم تو آواز داد . ریدشوید، نگذمیکنید همین بیت را شما بخوانید ببینید واقعاً متوجه

دید، این یقین حاصل شد که در آن حالت من تو هستم مییعنی نقش من حضور من با چشم تو، تو منی در اتحاد

:و همین آوراز به من گفت. و تو هم منی یکی شدیم

گر ببینی، آن خیالی دان و رد***در دو چشم غیر من، تو نقش خود

پس وقتی من با او یکی . وسیلۀ چشمان من که االن دادم به تو، خودت را نبینی بدان که آن غلط استگفت اگر ب

شدم هوشیاري نامصور ظاهر شد مصور هم حاال در ذهنم هست هی مزاحم است، آن آواز تو یا آواز خودم به من 

را به تصویر در نیاور، بدان که اگر به غیر چشمان من تو نقش خودت را ببینی، که امروز داشتیم گفت خدا: گفت

یعنی خدا را به صورت تصویر ببینی پس بنابراین با چشم او و چشم حضور خودتان.یک خیال استتصویر آن 

که تا بحال ما . بینی، و آن رد است آن خیال است آن تصویر استمیبینید، دوباره رفتی با چشم من ذهنینمی

خوانیم که میاینها را. تصویر بینی را به عنوان وحدت به حساب نیاوریدشما تصویر سازي و. بینیممیتصویر

بدانیم جریان چیه؟ 

چشدباده از تصویر شیطان می****کشدزانکه سرمۀ نیستی در می

. بینی، این چشم من است و واقعی استمیبراي اینکه تو که با من یکی شدي، حضور من در تو برقرار شد، حاال

به توهم باز بود به فکر باز بود، برحسب چیزهانبود، قبالً به روشنایی نیستی چشمت باز بودقبالً چشم واقعی
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بینی، تصویر میدیدي، اینها سرمه نیستی بود، سرمه نیستی یعنی چشم شما به نیستی باز شده فقط تصویرمی

خورد آن میگیردمیتصویرو آن باده و شرابی را که انسان از. این به فکر در آمدن استکه عین خدا نیست

گیرید این شراب میگیرید انرژيمیپس بنابراین اگر شما از یک تصویر ذهنی اطالعات. تصویر شیر شیطان است

. اگر جا بیفتد. شیطان است

خانۀ هستی است نه خانۀ خیال***چشم من چون سرمه دید از ذوالجالل

شود در این صورت میامصور و هوشیاري حضور در شما برقرارشوید و آن هوشیاري نمیاما وقتی شما با او یکی

شود یک خانه خیال میپس معلوم. روشنایی دل شما به خدا باز شده، بنابراین خانه هستی هست نه خانه خیال

رود و خیال خدا، گفت میوقتی این. هست که آن ذهن است، موقعی که ذهن شما مرکز شماست خانه خیال است

خیال عین . د خیال یار من، صورتش بت معنیش چون بت شکن، پس خیال هستی واقعی استچون خلیل آم

بارها موالنا به ما گفته من ذهنی و شیطان اینها باهم . است، خیال خداست و خانه خیال شیطان یا من ذهنی نیست

ا، اصل شما، فرشته، حضور شم. دوستند، من ذهنی، شیطان، گذشته و آینده، پوشاندن این لحظه اینها یک چیزند

اگر از آن . شود عدم، ماده دلت نیستمیاگر از این وري باشی دلت. پیغام آور، خدا اینها باهم دیگر نسبت دارند

شود دلت، آن موقع مجبوري که از دلت انرژي کهمیوري باشی با هر چیزي که هم هویت شدي، چسبیدي بهش

. این بیت درست استاز تصویر غذا بخوري انرژي بگیري،گیري می

در خیالت گوهري باشد چو یشم****تا یکی مو باشد از تو پیش چشم

می گوید پیش چشم تو، کدام چشم؟ چشم دلت، یعنی اگر تو با یک چیزي هم هویت باشی در اینصورت این یک 

ابدیت خدا به نهایت خدا، بیشود که گوهر حضور،میاین سبب،چیز که بهش خیلی عالقه داري و این شده دل تو

گذارند نمیکنید کالغها هستند کالغهامیدرست مثل اینکه آسمان را نگاه. ارزش به نظر بیایدبیصورت سنگ

کنی از میآید، فکرمیکنی از بازي کالغها زندگیمیآسمان دیده شود، چرا؟ تو بازي آنها را دوست داري، فکر

ه خیال است و اگر هم با ذهن آنجا چیزي هم ببینی تصویر است و آید، در حالتی که ذهن خانمیبازي ذهن زندگی

.تصویر هم شیر شیطان دارد
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این . خواهم از اولش بخوانم که بگویم چی هستمیاي گفت بعد از این مقدمه منحاال پس از این موالنا یک قصه

یکی ماست اگر موي ابرو بیاید زند، این چشم ما مرکز دید فیزمیببینید این چشم ما را تمثیل. قصه مهم است

گوید در میگذردمیموالنا حتی از این هم.کندمیشود و این خط دید را ضایلمیرویش را بگیرد یک خط دیده

زمان عمر ماه روزه بوده ماه پرهیز بوده و مردم رفتند باالي کوه ماه را ببینند یک شخصی که من ذهنی داشت 

شناسم یعنی تو را بهتر از خودتمیهش گفت که من آسمان را بهتر از توعمر ب. بینممیگفت من ماه را

منظورش این بود که من به حضور رسیدم، من با خدا به وحدت رسیدم . بینمنمیمن تو را بصورت ماه. شناسممی

مقاومت رساند، میکنم انگار زندگی پیغامش را به منمیو هالل ماه یک آرامش ظریف و شادي بخش در دلم حس

بینم، یعنی من هالل را در آسماننمیمن تو را اینطوري: عمر در نقش یک آدم عارف گفت. ندارم، آن شخص گفت

تو بیا این ابرویت را بخوابان، دستت را خیس کن بمال، مثل اینکه ابرو آمده جلوي : بعد عمر گفت. بینمنمی

. یستو دستش را خیس کرد و به ابرویش مالید گفت ماه ن. چشمت

گیرد، آن باور را به صورت خدامیشوید در مرکزتان آن باور قرارمییعنی چی؟ یعنی شما با یک باوري هم هویت

.حاال این قصه هست اجازه بدهید بخوانیم. آن خدا نیست آن تصویر است. بینیدمی

112مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

ی اهللا عنههالل پنداشتن آن شخص، خیال را در عهد عمر رض

بر سر کوهی دویدند آن نفر****ماه روزه گشت در عهد عمر

کنید، انتظار دارید میکنید مطالعهمیپس این تمثیل همیشه وجود دارد، شما گنج حضوریها مدتها موالنا را گوش

گویم، یمها پرهیز همین تمثیل راها و سالحضور خودش را در شما نشان بدهد پس از ماه. که به حضور برسید

.یعنی مردم رفتند چه کار کنند؟ باالي کوه هالل ماه را ببینند

اي عمر، اینک هالل: آن یکی گفت***تا هالل روزه را گیرند فال

آنها رفتند هالل ماه را در آسمان ببینند به فال نیک، یعنی اگر روزي پس از این پرهیزها شما یک آرامش خدایی 

تنها . اید به فال نیک گرفته شود و تنها چیزي که فال نیک است همین استدر مرکزتان حس کنید، این نور ب

حادثه مهم در زندگی شما که سبب گشوده شدن در زندگی خواهد شد و اتفاقات نیک خواهد شد و آینده شما را 
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ل آن همین اتفاق که هالل را ببینید این هال. به صورت زیبایی به روي شما باز خواهد گشود همین اتفاق است

البته اینطوري که صحبت.بینممیو یکی گفت که من هالل را. آن هالل سمبل هالل درونی استهالل نیست، 

اگر قرار باشد که هالل را یکی بیند همین عمر باید ببیند یا آن عارف . بیندمیاش راکند مشخص است که منمی

شاید شما . دارد، یاري که از آن دیار باشد هر که باشدآینه کلی را یار. گفت آینه کلی را عارف دارد. بزرگ ببیند

.ندارید؟ موالنا. نزدیکتان هم هست. یک یاري دارید که از آن دیار است

گفت کین مه از خیال تو دمید****چون عمر بر آسمان، مه را ندید

بینم نمین در شما هالل رااگر به شما بگوید نه معمر در آسمان ماه را ندید، عارف آینه کلی و تمام نماي و کامل 

گوییم میبینیم به دوستمانمیما ابرویمان را بصورت هالل. کنیمنمیشویم، ما تحملمیدر شما، البته ما عصبانی

که این ماه ماه ذهنی عمر به او گفت . ولی این آدم منصف بوده. کنیممیاگر بگوید ندیدي دعوا. ما هالل را دیدیم

! ايزنده نشدهنه تو به وحدت . است

بینم هالل پاك را؟چون نمی*****ورنه من بیناترم افالك را

و منظور ما آمدن . هالل پاك دمیدن نور الهی در دل شماست و تنها چیز مقدس است و همه ما دنبال آن هستیم

.شودمیماند اگر خودش را به شما نشان بدهد ماه شب چهاردهنمیاین هالل هالل. به این جهان این است

بینم؟ نمیگوید من بیناتر از تو هستم چطور منمی

آنگهان تو بر نگر سوي هالل****تر کن دست و بر ابرو بمال: گفت

اید دستت را تر کن بمال به ابرویت براي اینکه این ابرویت آمده جلو دیدت را گرفته، همین طور که ابر می: گفت

قیاس رابیگیرد،میجلو دید نور خدایی رااید میگیرد یک هم هویت شدگی هممیجلو دید فیزیکی ما را

. خوانم که یادآوري بشودمیقیاس هستیم، یادتان است که گفتیمبیاش دنبال نورگیرد، گفت که ما همهمی

اي شه، نیست مه، شد ناپدید: گفت****چونکه او تر کرد ابرو، مه ندید

تر کرد و به ابرویش مالید و این ابرو خوابید و از جلو چقدر آدم خوبی بوده، این منصف بوده، وقتی دستش را

شما هم اینقدر منصف هستید بگویید که من یک فکر را. دیدممیچشمش کنار رفت، گفت من ابرویم را بجاي ماه
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فکر را ال کردم دیدم هنوز . دیدم بجاي هالل ماه حضور، بگذار من این فکر را بگذارم کنار ببینم بازهم هستمی

. گفت اي شاه مه ناپدید شد. پس آن فکر بوده، تصویر بوده. ه هستبست

سوي تو افکند تیري از گمان****آري، موي ابرو شد کمان: گفت

یکاًدائمماذهنیعنی؟چییعنی.انداختتوسويبهفکرازتیريوشدکمانابرومويبلهگفتعارفآنپس

پیشدقیقهچند.استاینحضورگفتخواهدمابه،دادخواهدقرارمامرکزدرراشدگیهویتهمیکیاابرو

کنرها.هستممنذاتت،نیستذاتتآننهکهگفتدیدمراکلیآینهوقتیکهگفتمنبهمنوهمکهگفتهم

ایناطرافکههمینطور،استاینمعنیپس.خوریدنمیفریبشماولی،بدهدفریبمراهمبازخواستمی،راآن

کهکنندمیکمککالغها،هستندکالغهاآسماندرکههمینطور،ببیندکندمیکمکابرواین،هستابروماچشم

آن؟ببنیدمیهستندتوشکالغهاکهرافضاییآن.بله؟بینیدمیراکالغهاگویندمیشمابه،شوددیدهآسمان

شدهبازشمادرونآسمان.بینیدمیهمراانآسم،دروندربینیدمیراذهنتانشماپس.بینیدمیهمرافضا

ابرووچشماین،باشدبازبایدشمامرکز.نیستقبولاین،ببنیدمیرافکریکفقطاستبستهآسماناگر.است

حسببراگر.دیدنبیرونیچیزهايحسببرنه،دیدناوحسببروخداچشموخدانورواستدلچشممعادل

زندگی،دیدنآنهاحسببررااین،مانبچهمثل،همسرمانمثل،پولمانمثل؟چیمثل،ینیمبببیرونیچیزهاي

خردواستزندگیحوشوحولمازندگی،باشدزندگی،باشدعدماگر.کندمیپیداسازمانآنهاحوشوحولما

ودارندفرقخیلیهمباتادوایناید میزندگیزندهانرژي،آیدمیزندگی

تا به دعوي، الف دید ماه زد*****که مویی کژ شد، او را راه زدچون

درچیزيیک.بستراآسمان،آمدبوجودشدگیهویتهمیک.زدرااوراه،شدکژمويدانهیکگویدمی

و،دانهیک،دانهیک.شودمیبستهفضاآنوکندمیجذبراشماتوجهتمام،کندمیپرتراشماحواسبیرون

خداستاینواستماهاینواستایمانواستدینهماناین،باوریکباشماشدگیهویتهمکهکنیدیمادعا

.نیست،نیست،استوحدتاینو

چون همه اجزات کژ شد چون بود؟****موي کژ چون پردة گردون بود
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هویتهمتازارهاگر،رادرونآسمان،بگیردراآسمانجلويشدگیهویتهمیکباشدقراراگرگویدمی

منسببپردمیماسردرکهشدههویتهمفکریکاگر،باشدزیاد؟شودمیجوريچه،باشیمداشتهشدگی

چهشودبلندمناینلحظهبهلحظهاگرحاال،بیایدباالذهنیمنیک،بشودآسمانشدنبستهسببمن،بشود

ایمافتادهگیرآنجادرماکهاستچیزهاییآنتمامامکژاجزاي.استشدهکهشودمیبدخیلی؟شودمیجوري

.بله.هستیمهویتهمو

1906مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

دل بر آن شهوت که بودش کرد سرد****پس سلیمان اندرونه راست کرد

بادبه،دوزیکژبرایشبادسلیمانکهگفتهستیادتانبفهمیمکندمیکمکمابهاستسلیمانبهراجعهماین

سلیماناختیاردردیگه،زندگینیرويیعنیاستزندگینیرويباد.مشینکژکهگفتبهشباد.نوزکژکهگفت

،خدابازندگیبانیستیراستیعنینشستیکژاینکهبرايگفت؟وزيمیاینطوريچراکهگفتبهش.نبود

همبازتاج،کردمیدرستراتاجهیدستشبا.شپادشاهیتاج،شدکجتاجشموقعآنبعد.دارداشکالدرونت

،سلیمانکهشدمتوجهیکدفعه.شودنمیدید،کرددرستدستباراتاج،شدکجتاجدفعهچندهی.شدمیکج

،داشتشهوتچیزيیکبه.کردرادرستدرونشسلیمانپس.استانداختهدلشبهرابیرونیچیزیکمهر

کردسردآنبهنسبترادلش،بودآنفکربهاشهمهوبکندتوانستنمیفراموشش،زدمیحرصیعنی

خواست شدآنچنان که تاج را می***بعد از آن تاجش همان دم راست شد

پادشاهووزیدمیدرستباد،زندگینیروي،شدبازمرکزشیعنی،شدراستتاجیکدفعه،کردسردرادلشوقتی

.داشتعادتقبالًکهشدخواستمیکهجورآن.ردیگبودشاهیپادتاج،شدالمکانومکانعالم

جو به قصدگشت تاركتاج او می***بعد از آنش کژ همی کرد او به قصد

درچیزيیکمحبتاگرکهشودمیمعلومپس.شدنمی؟شودمیکجببینیمکردمیکجراتاجشعمداًآنازبعد

چیزهايبهنسبتبشودسردوبیروندرچیزيبهباشدنشدهبسته،خداستمالکهشمادلاگر،نباشدشمادل

خودت،باشدبازدرونکهصورتیدر،کنندکجتوانندنمیراشماتاجاینصورتدر،نباشیمهویتهمیعنی،بیرون

شماسرخدا کهاستپادشاهیتاجاینکهبراي،شودنمیکجهمباز،کنیکجراتاجاینزوربهبخواهیکههم
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اوکنندهزندهانرژيبخواهیاگر.بکنیتوانینمیهمباز،کنیمحرومخردآنازراخودتبخواهیاگروگذاردمی

چیزهايعاشق،زندگیایندرنداریمحقماکهشودمیمعلومپس.ریزدمیهمبازشودنمی،نریزدبدنتبه

.دیگراستادهسمطلب،دلمانبعنوانبگذاریمراآنهاوبشویمبیرون

رو، ز آن آستانسر مکش اي راست*****راست کن اجزات را از راستان

کههمینطور.کشدمیطول،کنراستموالنابوسیلهتو بیاهستندکجکهرااجزایتکهگویدمیشمابهحاال

هویتهم.بدهراتغییروبدهمتوانممیخودمدرتغییريچه،منبهگویدمیچی،ببتبهبیتخوانیممی

زندگینیرويبگذار،لحظهایناتفاقبابشوآشتیدائماً.کنآزادآنهاازراخودت.کنالوبشناسرایتهاشدگی

بیاییدشماهفتهیککنفرضمثالًکهنباشداینطور.نکشدست،موردایندرموالنا،راستاناز.بشودردتواز

بعدرويبایدهرروز.باشیدداشتهتعهدباید.کناربگذاریدبخوانیدهماسه،کناربگذاریدبعدبخوانیدموالنا

راراستیواستخداییجنس،ماجنس.هستیروراستتوو.ابعادتبقیهرويهمینطور.کنیکارمعنویت

.کنددرستبزندموالنارااجزایتبگذار،برنداردستمکشسرآستانایناز.شناسدمی

هم ترازو را ترازو کاست کرد****راست کردهم ترازو را ترازو

درصدچند؟هستیدمندرصدچند؟هستیدهوشیاريدرصدچندشمالحظهاینکهاستاینماترازويببینید

جهانسويبهشماترازويشاهینآیا؟خداسويبهرویدمیدرصدچند؟جهانبهزدنحرصبهکنیدمیمیل

تواندمیشما به سوي جهان است یک ترازوي خوبی مثل موالناترازويشاهین؟ و اگر زندگیسويبهیااست

حضور دارم یواش % 30من ذهنی دارم % 70گویید میاالن شما. شاهین ترازو را از سوي مادي به این ور برگرداند

هنیگذرید من ذمیکه50،50شوید در می50،50شودمیمن ذهنی، یک موقعی% 30حضور % 70شوید مییواش

ي بزرگ ترازوي انسانهاي پر از هااما ترازوي من. و آن توهم است! شويمین، آنجا بروي بدبختهاگوید نرويمی

آیند میي ما که به این جهانهابچه. هاي ما هستندمثالش همین بچه. کندمیکجرا یک ترازوي خوبدرد

سالشان هست ترازویشان کامالً به سوي این 10،9یم کنمیترازویشان درست است، ترازو را به هم نشینی با ما کج

توانید تشخیص بدهید که شاهین ترازوي شما به نمیجهان میل پیدا کرده و صحبت سر این است که اگر شما االن

در زمانهایی که در زندگی آدم بحران بوجود . با کسی دیگري نشوید. کدام ور است باز هم با موالنا رفیق بشوید
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ش را به نادرستی حتی عمداً کج کند، این گیرد که شاهین ترازویمیرسد زیر فشار قرارمیسر دو راهیو اید می

گردم میکنم خودم را که بستم برمیگوید حاال من دو سال تقلبمیانساناید به نطر می. کار ضرر خواهد زد

اند این موارد را به ما توضیح کردهبزرگان ما سعی. شوممیکنم از جنس حضورمیدوباره ترازویم را درست

.این مثال در شاهنامه آمده. بدهند

دانید در داستان سیاوش که پسر کیکاوس است، کیکاوس سیاوش و میدر شاهنامه همینطور که

کند که تا کجا میهاییو به آنها توصیه. کندمیرستم را مامور رفتن به توران زمین و جنگ با افراسیاب

و روند توران زمین، در این اثنا افراسیاب خواب دیدهمیسیاوش و رستم. آن جلوتر دیگر نرویدبروید و از

خوابش هم تعبیر شده به اینکه یک پهلوانی از ایران ممکن است بیاید و اگر با او جنگ بکنی تو را کن 

وقتی . کنندمیهمو همین کار . فکون خواهد کرد بنابراین از قبل آماده است صلح بکند و عقب بنشیند

خواهم با شما جنگ بکنم، زمینهایی که از شما نمیگوید منمیرسندمیرستم و سیاوش به آنجا

بینند بیشتر از میو رستم و سیاوش. دهم باهم جنگ نکنیممیدهم و کلی جواهراتمیام پسگرفته

نفر از از فامیلهایتان 100گویند میکنند و بنا به صالحدیدمیخواستند بدست آمده و صلحمیآنچیزي که

بعد . را بدهید یعنی افراسیاب بدهد به عنوان گروگان که اینها پیش ما باشد که تو مبادا به زیرش بزنی

و بیشتر . که ما صلح کردیم و صد نفر هم گروگان گرفتیمخواهند پیش شاه کیکاوس بفرستندمیپیغام

دهی میدیم جواهر بدست آوردیم و صد نفر هم گروگان، اجازهخواستی زمین بدست آورمیاز آنچزي که تو

شود که این پیغام را ببرد به پیش شاه کیکاوس، وقتی میما صلح کنیم برگردیم بیاییم؟ و رستم مامور

گوید چطور شما از جنگ دست میشودمیرسد کیکاوس طبق آن عادت تندش عصبانیمیخدمت شاه

ید، زودي همه گروگانها را بکشید و بروید همه را تار و مار کنید و از این کشتمیکشیدید؟ باید همه را

کند میخالصه کیکاوس تندي. گوید خودت که این طوري دستور داده بوديمیرستم. هاجور قصه

فرستد که گروگانها میو شاه پیغام. ماندمیرود و سیاوش تنهامیگرددمیپذیرد و برنمیرستم تندي را

تواند زیر قولش بزند، از طرف نمیولی سیاوش یک مرد راستین است و. کنیدمیکشی و جنگمیوراًرا ف

گوید که نه گروگانها رامیکند ومیدیگر هم شاه دستور داده، از فرمان شاه که پدرش است سرپیچی

.کشمنمی

دهم، فقط اجازه میهم پسدهم جواهرات را میکه گروگانها را همه پسفرستد به افراسیاب میپیغام

مخصوصاً هم که . توانم برگردم پیش شاهنمیبدهید که من از سرزمین شما رد شوم بروم چین چون من
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نامادري دارد و نامادریش که سودابه است به او نظر دارد، کلی ماجرا باهاش دارد، پیش تو هم که

.خواهم بگذرم بروممیتوانم بمانم دشمن من هستی،نمی

گذارم نمیرسانم، منمیگوید نه تو پسر من هستی، من تو را به شاهیمیدر مقابل این نامه افراسیاباما

دهد به پیش میدهم حتی قولمیهر چه بخواهی اینجا به تو. بروي و این رسم مهمان نوازي نیست

گر چه که این . تدر اینجا هست که مثال شاهین ترازو هس. کیکاوس برود و این شاهی را برایش بگیرد

داند که نباید پیش افراسیاب بماند باید میداند نباید زیر قولش بزند و اطاعت شاه را بکند، ومیسیاوش

ولی قولهاي افراسیاب و راحتی زندگی در پیش او و شاهی که بهش قول میدهد و . بگذرد به چین برود

.استاین چهار بیت خیلی جالب . زندمیقدرت و همۀ اینها گولش

شاهنامه فردوسی، داستان سیاوش، نامه افراسیاب به سیاوش

بیامد دمان زنگۀ شاوران****یکی اسپ بر سر ستام گران

زنگه شاوران همین مامور بوده که دوست سیاوش که پیش افراسیاب پیغام برده است، یک اسبی که در سرش 

. از پیش افراسیاب برگشتزنگه شاورانافسار و یراق گرانقیمت بود دمان یعنی شتابان

بگفت آنچ پرسید و بشنید و دید****چو نزدیک تخت سیاوش رسید

وقتی رسید پیش سیاوش گفت که این ماجراها پیش افراسیاب گذشت، این قولها را دادند و هر چه که دیده بود 

. گفت

به دیگر پر از درد و فریاد گشت***سیاوش به یک روي زان شاد گشت

خواهند مییاوش به یک رو خوشحال شد که خوب جاي راحتی است که اینهمه چیزسگوید میتاین دو تا رو اس

رفت بسویی کهمیچرا؟ براي اینکه این شاهین ترازو. بهش بدهند، ولی به یک روي پر از درد و فریاد شد

:گویدمیو خودش هم. دانست این کار درستی نیستمی

کجا بردمد باد سردز آتش ****که دشمن همی دوست بایست کرد

خواستم بگذرم بروم به چین و آن انتخاب درستی بود حاال باید میخواهم برومنمیبراي اینکه پیش پدرم که

دانم که نباید آنجا بروم ولی راحتی زندگی و قولهایی که ایشانمیبروم پیش افراسیاب این دشمن من است و من

خواهد ما میفردوسی هم. بهش گوش ندهماید اینکه آن چه از دلم میچرخاند به میدهد شاهین ترازوي مرامی
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به درد خواهد اید یعنی من هر کاري هم بکنم از اینجا باد سرد میز آتش کجا بردمد باد سرد.این را بفهمیم

. انجامید

به فرجام هر چند نیکی کنی****ز دشمن نیاید بجز دشمنی

.چربدمیولی فعالً. ر از دشمنی و درد چیزي آخر سر بدست نخواهد آمددانید از من ذهنی از شیطان غیمیشما

.هر چند تو نیکی کنی باالخره آخر سر درد خواهد آمد که آن بالها سرش آمده. گوید نکن این کار رامی

رازو باید گوید که ترازو را بوسیله تمیبه ما نشان بدهند که وقتی موالناهاخواهند در این قصهمیالبته بزرگان

:گویدمیاش هم موالناو االن بقیه. کندمیراست کنی، ترازو را ترازو کاست

شددر کمی افتاد و، عقلش دنْگ****شدسنگهر که با ناراستان هم

کاستی. افتدمیکند در اینصورت به کاستیمیشود که هم هویت با دنیاست، ناراستیمیهر کسی با کسی رفیق

. شودمیشود، منش بیشترمیرود به من بزرگ و درد زیاد و حضورش کممیاشعقربهافتد یعنی شاهینمی

عقل ما . که ما آنطوري شدیم ما در خواب ماده هستیم. شودمیهوشبیدنگ یعنی احمق. شودمیعقلش گیج

. آنطور که باید و شاید است نیست با خرد زندگی یکی نیست

پاشخاك بر دلداريِ اَغیار****باشالْکُفّاررو اَشداء علَی

سر عشق و دوستی نامحرمان بد نهاد خاك بپاشبرو نسبت به کافران، سخت و با صالبت باش و بر

اوالً توجه . کندمیدانید این آیه قران است و موالنا این آیه را تفسیرمیهاي ذهنی، همانطور کهاغیار یعنی من

. برد و خود آیه را هم شما ببینیدمیرا بکاراي این آیهکنید که موالنا در چه زمینه

29، آیه )48(قرآن کریم، سوره فتح

 ولُ اللَّهسر ّدمحم ۚ◌منَهیب اءمحلَى الْکُفَّارِ رع ّاءدأَش هعینَ مالَّذو…

.اندو آنان که با وي اند، بر کافران سختگیر و با خود شفیق و مهربان . محمد فرستاده خداست

کفر یعنی همین عمل، کفر . دلش مادي است. و اغیار جمع غیر است، غیر یعنی کسی که با ذهن هم هویت است

. یعنی پوشاندن زندگی یعنی هم هویت شدن با باورها و آنها را مرکز قرار دادن و نور ایزدي را با آن پوشاندن

توانید با یکسري باورها و چیزها هم هویت بشوید و نمیاگوید که شممی:گویدمیبنابراین اوالً ببینیم موالنا چه
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همین را دین بنامید و مهر آن را بطلبید و بر اساس . شودمیرا مرکزتان قرار بدهید این خودش سبب کفرهااین

یم هم هویت بشوتوانیم با باورهانمییعنی ما. دین هستندبیاینچنین دینداري به دیگران حمله کنید، که دیگران

کنیم میدر حالی که همین کاري که ما. و آنها مرکز ما باشد و دیگران که این باورها را ندارند آنها را کفار بنامیم

آن حتماً از تو . گوید این کار شبیه چشم بسته با شیطان شطرنج بازي کردن استمیو در پایین. خودش کفر است

هاي گوید که تو مهري را که منمیگوید،میه در مصرع دومپس بنابراین معنی این بیت کما اینک. خواهد برد

سیاوش رد نکرد گرچه که آدم خردمندي بود زنده . دهند اینها را رد کنمیذهنی کسانی که دل مادي دارند به تو

توانید از چیزهاي این میشما.گناه بودبیبه حضور بود، زیر دست رستم بزرگ شده بود، از آتش رد شده بود،

هاي ذهنی رد کنید؟ سخت گرفتن به این که شما جهانی حمایت نخواهید؟ مهر نخواهید؟ و دلداري و عشق من

چیزي نخواهید اصالً از جهان چیزي نخواهید، از آدمهایی که من ذهنی دارند چیزي نخواهید هیچ انتظاري نداشته 

تواند به شما عشق نمیکسی که دل مادي دارد. تواند به شما عشق بدهدنمیکسی که زندگی را پوشانده او. باشید

شوند؟ نمیگوید آیا در فضاي بینهایت شما انسانهایی که من ذهنی دارند جامی.آیدمیعشق فقط از آن ور. بدهد

اگر شما دلتان باز بشود عدم بشود از جنس . شما باید آنها را اذیت کنید؟ نه نباید اذیت کنید. شوندمیچرا جا

تابد به حضور میبا مهري که از دل شما. د آنها را باید بگیرید بکشید؟ نه آنها براي شما باید جا بشوندحضور باشی

، هاي ذهنیولی شما براساس موقعیت خودتان که شبیه موقعیت سیاوش است نیایید در تنگنا مهر من. برسند

و . پذیریدنمیستند به شما بدهند شمااگر هم خوا. حمایتهاي من ذهنی را جذب کنید، بگیرید یا دنبالش باشید

دانست، دانسته میشد در حالیکهمیاگر سیاوش تیز. شویدمیشما تیزاید وقتی مهر و تقویت شما از بیرون می

. دانید که چه بالهایی به سرش آمدمیرفت مهر افراسیاب و افراد او را گرفت و البته

بازي، شیر باشههین مکن روبا****بر سر اَغیار چون شمشیر باش

حاال که . هاي ذهنی بخواهدروباه بازي همین است، روباه بازي آدم خودش را به نفهمی بزند و زندگی را از من

،استزندگیبهزندهمرکزشاحتیاج دارم عشق از من ذهنی بگیرم، غیر، ما یک عارف داریم یک انسان داریم که

آیا.باشناظرباشحاضر،باشتیزشمشیرمثلشمااید یمغیروقتی.استماديمرکزشکهاستکسیغیر

حضورازراماخواهندمی.ماتطمیع.بله؟بیاورنددرحضورازراماخواهندمی،حتیماتحریکطریقازاغیار

؟شودمیکجبدهندچقدر؟شودمیکجترازویتانشاهین،بدهندجواهر،بدهندپولشمابهآیا.بله؟دربیاورند
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.بزنراسرشوبردارشمشیرکهنیستایناشمعنی.باشتیزشمااید میاغیاروقتیگویدمی.بشودکجبایدن

،بازيحقهزرنگییعنیبازيروباه.نکنبازيروباهتو.استنفهمیدهراموالناپسکندفکراینطوريکهکسیهر

سود. کند که دروغ بگوییممیسود ما ایجاب،بگوییمدروغماکهکندمیایجاباینجا.باششیر،خوددادنفریب

حضورمالدانممی،استبددانممیکهبکنمراکاريآنوبشویمشریکايعدهیکبااآلنکهکندمیایجاب

.استمشخصبله.نیست

زانکه آن خاران، عدوِّ این گُلَند*****تا ز غیرت از تو یاران نَسکُلَند

. ماازشوندمیجدا.برندمیماازخدایارانوماازخدا،بکنیمبازيروباهمااگرکهدکنمیایجابغیرت،غیرت

،ذهنیيهامنآن،خارهاآنو،شدنجدایعنیبازيروباهخود.همانزندگیازماشدنجداوهمانمابازيروباه

ترازويگفت.روندمیکنندمیلهآیندمیايعدهیکمیرسمیحضوربهمابساچه.هستندماحضورگلدشمن

توصیهطبقنگیریدسادهرادوستیشما.کننددرستتوانندمیراستان،کنندکجتوانندمیناراستانراشما

درحضورازراماتوانندمیدوستان.هستیدناتهادوستشبیه.هستیدناتهادوستازیکیشبیهشما.موالنا

.زندگیقانونیعنیغیرتبله.کنیدتوجهغیرتقانونبهشماصورتهربه.نندککمکماحضوربهیابیاورند

زندگیجنسازشماگویدمی،استغیرتقانون،استجذبقانون،استغیرتاشهمه،گویدمیزندگیقانون

اوجنسازاگر.کندمیجذبراتواو،باشیاوجنسازکنیکوششباشیاوجنساز.رويمیاوسويبهباشی

بایدمنگفت.بروياوسويبهتوانینمینشوياوجنسازتا،بشويجدااوازتوکهکندمیایجابغیرت،نباشی

تظاهرونینداختمکهاگر.خوشگلم،انداختمراآویزشهاماگر.خوشگلمیاپیکرمزشتکهببینم،بنگرمراخودم

اینذهنیمنبازيروباهوبازيحقهاینازیکی،بینممیرحضو،راشدگیهویتهم،راابرومويیککنممی

روباه،کندمیادعاکهکسیهر.کندمیادعا،امرسیدهحضوربهگویدمیاستنرسیدهحضوربهداندمیکهاست

علی.گویدمیدروغ،کندمیبازيروباه،شودمیزندهیکیبهزنممیدستمنکهگویدمیکسیهر.کندمیبازي

کمکفقطآدمها،کندمیآزادراشماکهاستزندگی.رساندمیحضوربهراانسانهاکهاستزندگیاالصول

بهتوزنممیدستمنگویندمیاینکه.بکنندروآنبهرواینازراشماتوانندنمیقطعیبطورولی،کنندمی

:خالصهشودنمیچیزيهمچین،رسیمیحضور
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زانکه آن گرگان، عدوِّ یوسفند*****گرگان چون سپندآتش اندر زن به 

دشمنیعنی.هستندشماحضوریوسفاینعدو،هستندهمشماخوديهاشدگیهویتهمحتیگرگاناین

رفیقکیبا؟کنیدمیمیزانکیباراترازویتانشماکهکندمیتوصیهچقدرموالناکهببینید.هستندحضور

چیزهمهبهبخوانیمتوانیممیراچیزهمهماکهکنیممیفکرما؟خوانیدمییچکنیدمیگوشچیبههستید

بهشمااگرکنممیپیشنهادمن.بخوانیمراکتابیهر،کنیمتماشاتوانیممیراايبرنامههر،دهیمگوشتوانیممی

کهاستاینمردمياهسرگردانیبرخی.استکافیهمینخوانیدمیراموالنا،کنیدمیگوشبرنامهاین

آشتیهمرابااینهابایدحاال،خوانممیاینم،خوانندمیراآنخوانندمیرااینبخوانندتاششپنجخواهندمی

.خوبنخوانخوب؟کنمچیکارکهماندموسطایناینمنحاال،گویدمیراآنآن،گویدمیراایناین.بدهم

.استکافیهمین.بخوانراهمین

تا به دم بِفْریبدت دیو لعین****ن بابا گویدت ابلیس هینجا

استحرفاستاد،ذهنتويبردمیشمدبا.هستمباباتمن،باباجان،برمقربونتگویدمیایدمیشیطان،نها

ازشیطانبابايجان.نشنویمراباباشجانبایدما.فریبدمیماراشیطان.فریبدمیراتودیواین.استتصویر

،دانمنمی.کنیمپرهیزیابکنیمجداییایجادماکهنیستایناشمعنی.شودمیشنیدههمذهنیمنيهاهند

درروزبهروزشماواستخودتانرويخودتانرويافکننورکهاستاینسرصحبتتمام.نه،برتریممابگوییم

واواکنشبهراشما،کشدمیراشماداردیرونبدرعاملیککهکردیدحساگروشویدمیبهترمعنويبعد

.نخواههیچی،نگیردهدمیتوبهکهراچیزي.نشنورابرمقربونت،نشنوراباباشجانخوب،گذاردنمیداردمی

رخ، مات کردآدمی را این سیه****با بابات کرداین چنین تَلْبیس

وفریفتراآدمحضرتمابابايیعنی.کردتوبابايباتلبیسیچنینیک.ساختننیرنگ،بازيحقهیعنیتلبیس

داریمشیطانباماکهبگویدخواهدمی.کردماتسیاهرخ،رودمیکجرخاین،بازيشطرنجدررخسیهاینراما

توحالیکهدر؟کنیدمیبازيشطرنجکی.کنیدمیبازيشطرنجشیطانباهمیشهشما.کنیممیبازيشطرنج

فضايدر.استقويبسیارشیطان،ذهنفضايدر.استشیطاننمایندهذهنیمن.هستیدذهنیمنخواب

.دنکمیماتراماباالخره.رخمثلبرویمکجکندمیواداررامااو،مابرویمراستخواهیممی.نداردقدرتیحضور
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خوابتو مبین بازي به چشم نیم****است این غُراببر سر شطرنج چست

مابهرامنيهاتکنیکو،داریممنچونماولی،استزرنگخیلیبازيشطرنجدرشیطانیعنیسیاهاغزاین

یک.استبازنیمهمايهاچشمیعنیخوابنیمهراماکند،میبازيخودشسرزمیندر،شیطاناستدادهیاد

مهاینگذارم،میکالههمشیطانسرمنببردتواندنمیکسیارمندو،هستیمذهنخوابدرهکبازيهمنی

لحظهبهلحظهبرد؟میچگونه. بردمیلحظهبهلحظه،ببردتواندنمیماازشیطانکهما،خوابومنبخاطر. دومی

هرگوییممیما. کندمیماتلحظهبهلحظه. شویممیبلنداونمایندهعنوانبهماودانزایمیباوریکبهراما

رامالحظههر. کنیممیماتراشیطانماوییمبگوشویمماتمالحظههرکهشودمیکنیم،یمماتراشیطانی

به % 60بودیمزندهحضوربهدرصد30،40وبودیمهوشیاراگر.فهمیمنمیخوابیمنیمهماچونوزندمیزمین

شویدمیخشمگینشماوقتیکنیدمیمالمتشماوقتی. شدیممیمتوجهماآمدمیوقتی،حضور زنده بودیم

پوستهاياهاینداریدناولتپازخوشیانتظاروقتی،داریدکسیازچیزيانتظارشماوقتیرنجیدمیشماوقتی

لحظهبهلحظهشما. استدادهیادمابهکسیچهراشکایتوگالیهرنجش،مالمت،. ردیگهستندشیطانخربزه

پیششمابعدوکندمیماتراشمالحظهبهلحظهشیطانشوید،یمخشمگینترسید،میکنید،میشکایت

رامادهشیطان. نیستاینطورينخیر. شودبلندتواندنمیبیچارهوزدیمزمینراشیطانکهماگوییدمیخودتان

راگرانینوشکایتوخشمورنجشانتظار،ابزارهايبشو،هویتهماینهاباگفتهوگذاشتهمامرکزدروآورده

هویتهماینهاباگذاشتمدلتدرکهباورهاییاینگفتههمبعدوانداختهجامادروکردهجایگزینخوبهم

راماوکردهبازيشطرنجبوخ. بجنگیآنهابابایدتووهستندکفارجزوآدمهابقیه. استدینعیناینشدي،

خواب. زنیممیزمینشوجنگیممیاوبالحظهبهلحظهاینکهخیالبههمماواستگذاشتهکارسرراما. برده

. بینیممی

که بگیرد در گلویت چون خسی****داند بسیبندهازانکه فرزین

بهراشماخردوعقلیعنیشمافرزینبتواندکهشطرنجيهاتکنیکیعنیبندفرزینواستوزیرمهرهفرزین

راماوزیرلحظههر،شودمیمامرکزاووشویممیباورهاباهویتهموقتی. داریمایزديخردما. بیندازدخطر
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آبدیگرماگیردمیراماحضورگلويخسمثل،اوشطرنجيهاتکنیکاو،بندهايفرزینوزندمیبنددمی

: استمالوجاهمهرخساینگویدمیآشکارااالنوبخوریمتوانیمنمیحیات

هاچیست آن خَس؟ مهر جاه و مال*****هالاو، سادر گلو ماند خَس

مهر.استبیروندرچیزيیکمهرچیست؟خساینوماندمیحضورتانگلويدرخساینهاسالگویدمی

مالاست،داشتنیتعلقنیزپول،استداشتنیتعلقهمباور. استداشتنیتعلقچیزیکمهراستباوریک

آزادکنیممیفکرما. ماندمیسالهامشخصه. استاديمقاممعنوي،مقامي،دنیومقاماستمقامجاه. اینهاهستند

.ماندمیسالهاولیمالوجاهمهرازشدیم

در گلویت مانع آب حیات****ثباتمال، خَس باشد چو هست اي بی

ثباتورحضاینکهیعنیثباتبی.ستهاانسانبازيروباههمینثباتبی.ثباتبیاياستخسمثلمالگویدمی

وکوچککنیممیفکرما. نداردثبات،استهیجانیدارد،هیجانکهکسیذهنی،من.داردسکونواستقرارو

یکبا. جنگخیالیکباوکنیممیصلحخیالیکبا.شویممیبزرگوکوچکمااید میدرد. شویممیبزرگ

هویتنافکرهاماز. بردمیپایینوباالراماخیاالتاین. آیدمیدردمانخیالیکباوشویممیخوشخیال

باچونچرا؟شود،میبزرگشودمیکوچک.شودمیچگونهاید دیدهراابر. هستیمابرمثلثباتیمبیگیریم،می

دریعنی. استحیاتآبمانعتوگلويدر. باشیمداشتهثباتباید.شویممیکوچکوبزرگمابیرونتغییرات

. استکردهثباتبیراماواستجاهومالعشقبخاطرشودنمیواردحیاتآباگرتووجود

زنیزنی را برده باشد رهره*****گر برد مالت عدوي پر فنی

دیگردزدیکدزد،یکازکهاستاینشبیهاینببردفنیپردشمنراداشتنیتعلقچیزآناگر: گویدمی

هویتهمیکخوشحال؟یاشویدناراحتبایدشماباشنددزدیدهشماازرامالیاگر. استدزدیدهراچیزي

.شویدخوشحالباید،گویدمیراشدگی

هرچهبه. گزدمیراآدماستمارشبیهچیزيیکبهچسبیدناین:گویدمیاستکوتاهکهبعديقصهدر

. استتیبیچندقصهیکنمکبابسیاروگزیدخواهرراتوبالخرهواستماربچسبید

.دزدیدماریکدیگرمارگیریکازمارگیریکگویدمی
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135مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

دزدیدن مارگیر، ماري را از مارگیر دیگر

شمردز ابلهی آن را غنیمت می****دزدکی از مارگیري مار برد

.استخوبیچیزیناکردمیفکربوداحمقبسازودزدیدرامارشمارگیريیکازکوچکدزدیکیعنی

مار کشت آن دزد او را زارِ زار*****وا رهید آن مارگیر از زخم مار

اما،رهیديتو. رفتوآورددرتوچنگازآمداست،مارآنچیزي،یکبهچسبیدهکهکسییعنیاولیمارگیر

.کشتزارزاررااودزدمار.شدگرفتارآن

من پرداختشاز جان مار : گفت****مارگیرش دید، پس بشناختش

ازدستراچیزيیهشماشودمیباورتان. استزدهنیشرااومنمارگفت.استمردهایندیدرفتاولیمارگیر

. بزندخواستمیرامنبود،منماراین. شدهگرفتارشخصآنبینیدمیسالچندازبعدرا،مقامییهدهید،می

منچنگازاووندادندبدهند،منبهخواستندمیرامقامالنفکهشوندمیدپرسماهششمردم. منازدزدید

سرشبالیییااستزندانیاشخصآنکهبودهخطرناکیچیزچقدرمقامآنبینیدمیسالسهدوازبعدآورددر

رفتدزدیدارمنمار، پرداختشمنمارجانازگفتبشناختشپسدیدمارگیرش. استآمده

کش بیابم، مار بستانم از او****جانم از اوخواستیدر دعا می

منازرامقاماین. بگیرمپساوازمارموکنمپیدارااوتوانممیکیخدایاکردممیدعاخواستممیخداازیعنی

.رمآومیدرچنگشازرامقاموورمآمیسرشبالیییکرفتودزدید

آن سود شدمن زیان پنداشتم، و****شکر حق را، کان دعا مردود شد

.اش سود بودپنداشتم ولی همهمی، خدا آن دعاي مرا اجابت نکرد و از دست دادن مار را من زیانشکرا رخدا

.آمدمیچه چیزهایی شما از دست دادید که سود بود، موقعی که از دست دادید بنظر زیان

نشنود یزدان پاكوز کَرَم می****بس دعاها کان زیان است و هالك

به خاطر لطفی که به کنیم که زیان است و سبب هالك ما خواهد شد و خوشبختانه یزدان پاك میکه ماچه دعاها

کنیم که خدایا این را به من میبا من ذهنی دعایعنی چقدر ما . شنودنمیما دارد بخششی که دارد دعاهاي ما را
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ولی خدا اینقدر ما را دوست دارد که گردد، بده، این را از چنگ من در آورد یک جوري کاري بکن دوباره به من بر

. نشنود یزدان پاكمیعلی االصول همه دعاهاي من ذهنی زیان است و هالك و از کرم. شنودنمیدعاي ما را

لینک متن کامل برنامه هاي گنج حضور در تلگرام
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